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Fransa 
Son gelen Avrupa postası Fran· 

tanın mali vaııyeti hakkında çok 
ıayaoı dikkat bazı malumat ve· 
riyorlar. Fransız bütçesi ayan 
meclisindedir. Bütçe encUmeni 
mazbata muharriri M. Abel Gar
dey raporunu ikmal etmiştir. Bu 
rapora nazaran Fransanın 929-
930. senesi bütçeıinde 2 milyar 
frank bir açık vardı. 931 bütçe 
ıinde geçen on bir aylık tatbi
kata göre bu açık 3 milyarı bu
JacaL:hr: Fakat şayet Almanlar
dan tamirat borçları aiınamazsa 
bu açık daha 1,5 miJyardan faz
la artacaktır. Binaenaleyh niha
yet bulmak üzere olan bütçe 
ıeneıi en aıağı 4 milyar frank 
açık verecektir. lkbsadi ve mali 
buhran 6yle kısa bir zamanda 
gelip geçici bir felaket o\madı
ğana göre Fransanın 1933 ıene
•indc bütçe açığı 6 hatta 7 mil
yarı bulacaktır. En kati ve res
mi kayıtlara istinaden ortaya ko
nan bu rakkamlar hakikaten çok 
maııahdır, 

Her kes bilıyorki Fransa bu
gün cihan iktisadi buhranından 
en az mütessir olmuş yegane 
memlekettir. Bütün dünya Fransa
nın haline gıptayla bakıyor. Fa
kat yukarıya kaydettiğimiz ra-

Mis ali 
kamlar, bütçe encümeni mazbata 
muharririnin dediği gibi, öyle 
hasretle bakılacak bir mali sibat 
ve selamet alimeti değildir. 

Çünkü Fransa bütçesinde ( 4 ) 
m!lyar fırank açık demek Türk 
parasiyle (300) küsur milyon lira 
demektir. Bu ise Türkiye bütçe· 
sinin iki misli bir kıymet yekünu 
teşkil etmektedir. Ve Fransa 
bütçesinin umumi varidatına nis
betle yüzde asgari on derecesin
de bir tenezzülle ifade edilebilir. 

F ransanın mali vazıydinde gö
rülen bu manzaraya bakarak 
kendi halimizden memnun değil-

se bHe müteselli olabiliriz. Hal
buki etrafımızda öyle memleket
ler vardır ki onların mali müş-

külatı Fransaya değil, Türkiyeye 
nazaran daha çok fazladır. Bu 
itibarla bütçe meselesi önünde 
asla meyus olmamak icabeder. 

Fransız ayan meclisi bütçe en
cümeni mazbata muharriri rapo· 
runda çok mühim bir noktaya 
daha temas ediyor. Bugün Fran
sa bankalarına dünyanın her ta
rafından gelmekte olan altınların 
zaruri olarak bir gün aksülimeli 

Me~met Asım 
L Alttarafı 2 inci sayfada 1 

Dünyanın yarısı gümüş 
n:ullan~yor ! -~-=-

Ameıika mümessiller meclisi bir güm.üş 
konferansının toplanmasını istemektedir 

Amerika mümessiller meclisin
de teşekkül eden tali bir encü
meil, gümüş paraya beynelmilel 
bir kıymet vermek meseleıiyle 
meşgul olmaktadır. Encümen, 
dünyada en büyük maliyeci, ik
bsalçı, baoger ve yüksek hDkü
met memurlarının bu mesele ü
zerindeki fikrini anlamak için bir 
çok zevata müracaat etmiş bulu
nuyor. Alınacak reye göre, bey· 
nelmilel bir gümüş konferansının 

!çtimaa çağırılmasi veya çağırılma
maaı hakkında karar verilecektir. 
Gümüşe beynelmilel bir kıymet 

vermek meselesinden başka eş
yanın kıymetinin yükseltmek ve 
umumiyetle iş hareketini ilerlet• 
mek için tevessül olunacak çare· 
lerde sorulmaktadır. 

Amerikada gümüş meselesiyle 

m~gul olan tali encümenin mak· 
sadı, altınla gümüş kıymetleri 
arasında makul bir nisbet tesis 
etmek, ve bu suretle bilhassa 
Şarkta iştira vasıtası olan gümü· 
şün istikrar bulmasına yardım 
etmektedir. Hali hazırda dünya 
nüfusunun tam yarısi, alış veriş 

vasıtası olarak gümüş kullanıyor, 

- Ne dersin, sUtçUiUle başlamak istiyorum .. 
- &•11111 koyunun, lneıın var mı ? .. 
- Koyunum, lnetlm rok ama, yaz kıt suyu çekilmez 

bir kurum nr ı 

r w----- - - -., 
~ Yarınki Sayımız: 

12 Sayfa 
Sinema, Akbaba 
Çocızk Saytalarz 

Türkçe kur'an 
'Mısır ulemastndan Mehmet 
Ferit Vecdi beyin bu mevzu 
Uzurandel 1 ahemmlyetll ma
kalelerinin neşrineyarından 

itibaren başlıyoruz 

Karadenizde 
En büyük bahı;i kuvvete sa· 

hip devlet Rusyadır ! 
- Bu~n Beşinci sayfada -

On bir milyon 
varidat 

' 

Un fabrikaları 
Muamele vergisinin 
Artırılması fikri 

Ankara, 29 (Vakıt) - lzmir 
ekmekciler cemiyeti reisi Abmel 
buraye geldi ve hazine varidatının 
tezyidi çareleri hakkında ha· 
zırlamış olduğu bir raporu baş 
vekil ismet paşaya takdim etti. 
Ahmet bey raporunda un fabrika
ları muamele vergisinin tezyidini 
tavsıy etıne te ve yozde oo 
beş yirmi nisbetinde yapılacak 

bir tezyitle hazineye on bir milyon 
lira t~min edilebHeceğini iddia et
mektedir.Bu suretle muamele ver
gisinın artırılması ekmek fiyatları 
ü:ıerindede ancak kırk ve altmış 
para kadar bir fark husule geti-
receği tahmin edilmektedi. Ra-. 
por tetkik edilmektedir. 

Belediye memur
larının tekaütlüğü 

Ankara, 29 (Valut)- Belediye 
memurlarmın askeri, mülki te
kaüt kanununa göre tekaüde 
sevkedi1melerini belediye kanu
nunl!n yüzüncü maddesinin tef. 
sirile bütçe encümeni kabul et
miştir. 

Akisler: 
• insan 

Bugüne kadar, insan zekdsı nele
re muktedir ol.du, nelere olamadı?-. 
Bir kaç misal sayalım: 

Binlerte metre yüksekteki bir 
tayyarenin göz alıcı bir hızla işliyen 
çelik pervanesini durduracak esraren 
giz bir projektör icat edildi. Vüc-u. 
dumuzun bir kaç santimetre derin • 
liğindeki ciğerlerimizde işliyen. ve
rem mikrobunu öldürecek bir serum 
icat edilemedi!.. ' 

Binlerce metre uzaktaki bir §elı 
ri yakacak ölüm şuaı keşfedUdi, 

Kanseri iyi edecek bir ilaç keşfedfü? 
medi! .. 

Havada kuşlar gibi tayyareler u
çuruldu. Dağlarda füler gibi tar«k
lar yürütül4ü. Deniz diplerinde Yu 
nua balıklan gibi talıtelbahirler 

yüzdürüldü. Fakat. sertleşen bir 
damarda kan dolaştırılamadı. Duran 
bir kalp işletilemedi.. Kapanan bir 
göz açılamadı! .• 

Bu netice karşısında, bana her 
büyük baş, içinde kızıl pelerinli, ateş 
kargılı şeytanlar saklanmış bir şer 
mahfazası gibi görünüyor ve iman 
denilen mahlfı.lcun, bir tann eserl 
olduğurnı inanmıyacağım geliyor! 

Yusuf Ziya 

Mimar Sinanı tebcil 
Yarın, üstadın şah eseri, Süleymaniye 

camilnde merasim yapılacak 

SUleymanlyc camllnln lçerden görUnUşU 
344 üncü senei devriyesi mü- cak bu merasimin programı ta

mamile tanzim olunmuştur; prog· aasebetiyie büyük üstat, san'atki.r 
ram şudur: 

Mimar Sinan için Halkevinin lstanbul Halkevi riyasetinden: 
büyük bir tebcil merasimi hazır- ı 31 -Mart 932 Perşembe günü saat 
tadığını yazmıştık. Yarın yapıla- (Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Bekarlık vergisi teklifi etrafında 

Evvela evlenenlerin anlaş-
malarını temin etsinler! 

Evlenmek, elbise, iskarpin almak 
nev'lnden bir şey değildir 

Bekarlık vergisi tclclifi etrafında 
muhtelif mesfaklere mensup beldir 
hanm lcmmı:z.la. J:.o~m larımıza de 
vam ediyoruz. llıra;:at Ofisıinde ralı
şan daktilolannuzdan Bedriye Ha
nım şu cevapları veriyor: 

Bedriye H. 

r 
evvela ?una mani ols~n.Ia.r. N .! 

(Lut/en sayfayı çeı-ıruıız) 

Bekarlık vergisi., Bundan da
ha manasız bir şey olur mu ? 
Vergi almakla bir insan evlen
miye icbar edilebilir mi sanıyor· 

lar? Ev:enmek elbise ıskarpin 

almak nevinden bir şey değildir 
ki birinin hatırı diğerinin arzu
suyla bu defa da bu of sun de
nilsin. Evlenmek hayat mesele
sidir. Herkesi evlenmiye icbar 

edecekleri yerde eğer imkaoı 
varsa evlenealerin anlaşmalarını 

temin etsinler. Mahkemeler her 
gün ta!ak davalariyle meşgul, 

=-================================:a 

Ticaret ve sanayi banka-
sının son vaziyeti nedir 1 

Tasfiye heyetinden Ahsen B. , telaşa 
mahal yok paralar verilecek, diyor •• 

Bankanın kapısı 

Geçen yaz tadiyatıni tadil et• 
miş olan Ticaret ve sanayi ban
kasının tafiyesi için bir heyet 
seçildiği malumdur. Bu bankaya 
mevduatı olanların alacaklarının 
tesviyesi hususunda hiikiımetin 
müdahalesini r'ca ettiklerini 
dün yazmıştık Alakadarların bu 
husustaki şikayetleri devam et· 
mektedir. Mevduat sahipleri ban• 
kamu idare meclisinin sermaye 
ve mevduati, mali i~lerde kulla
nacağı yerde bankacılıkla telifı 
kabil olmıyan yerlere sarfettik
lerindcn şikayet etmekte ve bu 
cümleden olarak sabık hidivin 
Fetbiyedeki çiftliginin 670000 
liraya, Düzcedeki Methi bey or· 
manının yarısının 80 bin, diger 
yarısınındı. 450 bia liraya alın

mış olduğunu ve bu alış verişler 
[ Alttarafı ~ incisayfada J 
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Kitapkuponarı-
1

l._::_v~::..Mııııl __ T_e __ lg __ r_a_l _B_a_b_~e_~_le_r_l _~I Fransa 
Misali 

ır 

mızı biriktiriniz ! Bütçe 
Heyeti vekile tetkikatını bitirmemiştir 

Venizelos 
Kabinesi 
Yerinde kaldı 

on beşte Süleymaniye camii avlusunda 
M mar Sinanı teebcil merasimi yapılacak

tır. 

2. Merasime, ~cblr bandosu tarafın-

dan çalınacak lstiklAI marşiyle başlana· 
eıl. tır. Müteakıben·A. Halkevi B. !atın· 

bulşehri C. lstanbul mühendis ve mlmar
lım O. Güzel sanatlar akademisi.. nam-
lanna birer hıtabe SÖ) leneccktir. 

3- Hitabelcrden .sonra san'~tkArın o 
einrılıkl türbesine gidilcek merasimle 
A Hal evi. B. Belediye. C Cümhuriyet 
Halk Fırkası. D - O. Mühendis ''t 
mimarlar. E- Güzel san'aılıır akademiıi 
namına birer çel~nk konac.:ıktır, 

Banun har'cinde nrz:u eden müessese 
çe!enk koysb•lir. 

4 - Sa.at on yedi buçukta Halkevinin 
Güzel san'arlar şubesinin bulunduğa alay 
.köşkünde bir. San'ntk!rın hayat ve şah-

siyeti, diğert, büyük san:ıtkArın Türk 
mimaris ndeki mevkii ve eserlerinin kıv
meti hak ... inda müverrih Ahml't Refik ve 
CclAl Esat beyler ta ıfından iki konfe
rans ver.lecek ve Sid:ınm başlıca eserleri 
proje siyonla gösterilecektir, 
5- Gece yiı mi buçuktl radyoda yine 

ihtifal in cereynı sur eti le s:ın'atHr ~ak· 

kınd1 ~onferıns verilecektir. 
6- Bu programın i dnı lstınbulda bu

Jnn:ın meb'uslıır Resmt ve husust daire 
ve rnüesseıeler mektepler ve Istanhul 
H:ılkı için dıvctİ\'e makamına lcaimdlr. 

Ed:rnede 

~azı v~rgllerin artırılması, tekaüdiye ke
sı lmesı hakkında verilmiş bir lıarar yoktur 

. Ankara, 29 (Yakıt) - Hevcti vekile bütçenin müzakeresini 
ıkmal etmemiştir. Yarından itibaren ıçtima ederek tetkikatına de-
vam odccektir. Vekiller heyeti bütçeyi ikmal ettiği ve raporun 
tetkikini de bitirdiği takdirde bUtçe ye rapor fırka gurubunun 
gelecek içtimaında müzakere edilecek Ye bilahare hükumet büt
çenin son •a:ıiyetini mecliıe bildirecektır. Bütçe meclisten geri 
almmıyacaktJr. 

. Gö~üttüğD~ ~allhiyettar bir zat memurlardan tekaüdiye ke
sılccegı. arazı. bına ~aridatları vergilerinin tezyidi, buhran vergi-
sinin serbeıl meslek erbabına da teşmi!inin şimdilik düşünillme
diğini şöylemif tir. 

C. H. Fırkası Grubunun içtimaı · 

Mali k~misyonun raporu gelecek 
hafta müzakere edilecek 

Ankara, 26 \Vakıl) - C. H. fırkası gurubu umumi heyeti 
bugiin Teki~dai meb'usu Cemil beyin riyasetinde toplanmıştır. 
MaJıye komısyonunun raporu üzerine hükumetçe yapılmakta olan 
tet~ikat ik~al edi~d~ği takdirde ielecek hafta raporun mll:zake
reıı h:: karrur etmışhr. Her ıene 2 nisandan 30 nısana kadar 
mektup ve kartpostallarla paketlerle birer ı,uruş luk ve tel
graflara beşer kuruşluk fit ilsakiyle varidatının Hima veietfal ce
miyetine tabsiıi bai<kmda Kırklareli meb'usu Dr. Fuat B. ve 
refikleri tarafından verilen takririn gel~cek hafta ruznameıine 
ahnması kabul edilm ttir. 

E~velc~ t~tkil edilen tezyidi !l~fuı komisyonuna Gurup idare 
beyetıoce ıntJbap olunan azanın ısımleri otrnnarak malumat baaıl 
olduktan sonra celseve nihavet verilmistir. 

Atına, 29 A.A.)- Siyasi fır
kalar reı!leri dün saat 17 de 
i\tinei defa olarak reiıicümhur 
M. Zaymisin riyasetinde toplan
mışlardır. M. Çaldaris reisi bu
lunduğu Halk Farkasının milli 
birlik hükumetine iştinık ede
miyeceğıni ıöylemiş Ye bunun 
sebep'crini uzun uzadıya izah 
eylemi~tir. Diğer Fırka reiılcri 
bir Milli birlill kabinezi teşkili 
mümkün olmadığıoa göre batka 
şekiller aramanın · faydasız ol-
du~unu söylemişlerdir. M. Veni
:ıelos M. Galdnrisio bir milli bir· 
hk hükumeti tefkilinin haJi ha· 
li hazırdaki hükfımelin S•yas .. lİ· 
ne d~vam etmek demek olaca
ğı hakkındaki kanaatin sebep· 
lerinin bir türlü anhytmadığını 
söylemiş ve miUi birlik bükii Tie
tin n favda:a ını izab eylemiştir. 
Yalnız Cümburiyet fırkalarının 
temerkUıünc gelince M. Venize
los demiştır ki: 

''- Madem ki M. Ça1daris 
Ha!k Fırkası mesuliyetten ve 
kuvvetinin :zayi o'masıodan icti
napla miUI birhk bü:<umetine 
iştırakten imtina etmektedir. Yanrı Edirnede ve Trakvada 

da ihtifaller yapılacaktır. Edir
nedc gündüz Selim:ve camii ö
nünde i.lstadın sadelik ve zara· 
fete bfirünmüş san'ah anlah'arak 
dehası tebcil edılecek, pece de 
Halkevinde toplanılarak bayat D • • · 1 • 
ve C!lerleri tahlil olunacaktır. uyunu umumıye mese esı 

Ciimhuriyet fırka arımn da kuv
Yetlerini zayi etmekten kaçmaları 
gayet tabiidir. Çünkü bu suretle 
tekmil Cümhuriyet f1rkaluı bir 
müddet sonra kuvvetlerınden 
kaybetmiş olacaklar ve yalm:ı 
mo :1arşist telakki edilen halk 
fırkası sağlam kalm1ş olacaktır. 
M. Venize'oı eğer memurlardan 
mürekkep bir hükumet teşkil 
edilirse ıiyasi alemin kendi kifa
yetsizliğini itiraf etmiş olacağını 
ilhe ederek bütün bu sebepler
den do'ayı lekınil cümhuriyet 
fırkal:u:ından deilil vaJmz reisi 
bulunduğu liberal r .. kaliu mudil 

Temsiller verilecek şiirler oku- p 
o::.:n=ac=a'=d=ı'·========: aris milzakeresiııio neticesi tetkik ediliyor 
erkek ne kadın biç kisme kar· 
şısına çıkıcak her ban~i birile 
arzusu hilafına ıırf vergi verme· 
mek için evlenemez. 

Düıüncelerime ve kalbime eı 
olacak birisini bulduğum gün 
eJbet evleneceğim. Aksı taktirde 
vergi vermiye razıyım. 

Bence verginin nufusun teza· 
yüdii üzerinde biç bir tesıri yok-

tur ve o amaı da. Bekir bir 
himae senede ayda her neyise 
S - 10 lira bir ücret vermekle 
mükellef. Halbuki ev!endiği za
man ailenin bütün masraflarını 
omuzlsrma yüklenecek. Çocuk
l:ırının ıenede yüzlerce lirayı 

bulan tabıil masrafı her ıene 
biraz daha tezayüt edecek. Ay 
da 80 • 100 lira alan bir adam 
evlenip te bu bUyük yükün al· 
tına girmek ister mi? Evlense 
bile birden fazla · çocu~u o ma
sanı 1llzu eder mi? Esasen ıon 
senelerdeki doğum azlığınrn se
bebi hep bu kazancın a:r.: ve 

masrafm o nisbette çok o!ması 
değil midir ? Eskiden üçten 
az çocuiu olan aile pek azdı 
diyebilirim. Halbuki harbı umu
miden sonra eflenenler bakınız 
eksertyctle birer çocukludur. iç-
lerinde iki çocuğu o an pek az. 
Cemiyete müfit ev'atlar ye-
tİftirememektense çocuk 11· 

hibi o!mamayı tercin ediyor· 
Jar ki bunda da haklıdırlar. Şa
yet bekarhk vergisi ızdivaçları 
çoğalta bile nufus tezayüdü üze
rinde yeni tes ri olmıyacaktır. 
Çünkü bugün 80 - 100 lira ma
aşlı bir erkeiin zevcesi de çalıı
mıya mecburdur. Bir kadının 
çalışmasına en büyük mani çocuk· 
tur. Amma diyecekıiniz ki ço· 
cuğurı bakılması içinbir sütnineye 
ve sair bir ıahıa tevdi edilir. 
Ben buna taraftar değilim. Her 
anne çocuğuyla biı:zat meıgul 
olmalıdır. Buna da bugiinkü ha
yat şeraiti mani olduğu için ev
lenenler çocuk sahibi olmaktan 
imtina edecektir. 

lll"ı111111ıımıntt11111uııııı:mııı111111ııııımıııı11111ıııınıııııın111111ııııı 

Uzak Şarkta Şulh 
Bu hvsustaki telgraf haberleri 

betinci aayfamııdadır. 
111nıı111~ıuııh11Wt1unnnıııı11uııııııııoııı11111 

Ankara, 29 ıVakıt - Düyunurnumiye pıeıe!~si hakkında te
masta bulunduğum salahiyettar bir ıat dedi ki: 

- D.yunuumumiye meselesi hakkında çıkarılan şayıalar ve 
yapılan neşrıyat asllıızdır. Paristeld müzakerenin net.cesi tetkik 
edıJmel<tedır. Hül• umetçe beniiz bir karar verilmiş değildir. 

Izmlr rıhtım şirketi suiistimali 

Davanın dün İzmir asliye ceza mah
kemesinde bakılmasına başlandı 

iıt iadeyi tercıb elHğini beyan 
ey~emiştir. Milli birlik hükfımeti
mn teş\tili hakkındaki mesai bu 
suretle menfi netice verdiğinden 
Venizelos Hükumeti iktidar mev
k iinde kalmaktadır. Parlamento 
bugün mesaisine tekrar başlıya-Mahkeme 12 nisana kaldı cakbr. Gazeteler Yuaaniıtanın 
1 Nisanda vaLesi hulul eden ha
rici borçlara aıt faizleri tediye 
edece5ini hildirmektedirler. 

İzmir, 29 {Va.kıt) - Rılıtnn şirkdil ' mevcut olmayınca verenlerin mahke
sui istimali davasına bugiin saat 10 da me eliilemiyeceklerini iddia etti. Mah· 
asliye ceza mahkemesinde başlandı.l 
Salon dolmuş, taşmıştı. Maznunlar; 
şirket umum murahhası Jurdan, mü• 
dür Güre. muhasebeci Pere, hukuk 
müşaviri Gatfranko. maslilıatgüz:ır 

Galip Bey ve Efen diler maznun san • 
dalyesinde oturuyorlardı.. 10 kadar 
vekil tutmuşlardı. Vekilleri haıtrhk 
tahkikati üzerine iddianamenin usnlen 
kendilerine tebUğ edilmediğini, mü • 
ekkillerinn türkçeye vaJuf olmadık • 
lannı, usu1en teb1iğat yapılmayınca 

davanın görülemiyeceğini iddia etti • 
ler. Heyeti hakim müzakere ulonuna 
çekildi. Yanm saat l!!Onra avdet ecle • 
rek tetJdkat yapıldığını, tebliğatın 
kanuna muvafık yapıldığının anlaşıl• 
drğını, duruşmıya devam edilmesine 
karar verildiğini bildirdi. 

Mütegayyip Nafia komiseri Emin 
Beye rüşvet vermek, defter evrak il· 
:z:erinde sahteld.rltktan, bir kısım ev • 
rakı Fransaya kaçırmak, bir kısmını 
İzmir Fransız konsolosanesi kalöri• 
fer ocağında yakmak, imha etmek 
suçlarından maznun olan beş kişiye 
reis tarafından ayn ayn su~lan tef
him edildi. Bir kısmı bunda fer' an 
rimethal eddediliyorlardı. Milteaki -
ben karar hakimlitf karan okundu. 
bunda sabık Nafia komiseri Emin Be
ye 76,837 buçuk lira rüşvet nrildiği, 

şirket varidatının az gösterilerek hü
kumetin temettü hissesi verilmemek 
için sahte defterler tutulduğu vesair 
sui istimaller zikrediliyordu. Mütea -
kiben müddei umumi baş muavini A
ti Rıza Bey davayı teşrih etti. Suçla
rın rüşvet, !ahtekArhk, mrkat, defter-
1erin yapraklarını imlıa etmek olmak 
fizere üç olduğunu söyledi. Sonunda 
duru~manın yapılmasrnı iste1L Maı • 
nunl~n Tekili rU,vet suçunnn ~anun 
da.ki tarifladH Mlt.ielt lifvtd ataa 

keme bunu reddetti. BilahaTe murah -
has Aza Jurdanm isticvabına başlan. 
dı. Oğleye kadar onun isticvabı yapıl
dı. Sabık komisere para verildiğin • 
den haberi olmadığını, kendisiyle yal
nız iki defa görüştüğünü Ernest müs
tearma yazılı paraların şirketin nı u
allak hesaba.tı olduğunu, Emest müs
tearııırn E1i7.ar Gifre zamanında A • 
det olduğundan bunun değiştfrıilmedi• 
ğini söyledi Ernest hesabı olduğunu 

Ruslar n1emleke
tlmizden portakal 
Alıyoı-laı· 

iddia etti. 
Öğleden l!onra 19 buçuaa kadar yaya sevkolunmuitur. 

b .,,.., ••••• - ................................................. . 

Adana, 29 (A.A) - Ru~lar 
Dörtyo.dao şimdiye kadar 100 
bin sandıK: portakal mübaya~ 
etmiş:erdir. Sandığı 310 lcuru,a 
olan portakalların adedi 10 mii
yon 500 bindir. Portal;allnr Rus-

isticvap devam etti. Maznun Jurd:tn di. 
Fransa, Yunanistan taraflanndan ı:ıir Maznun lv. Gifre930 senesinde şir
kete verilen tazminatın dcfterler,.de kete müdür olduğunu söyledi. Verdi -
kaydedilmem.eSj l!lebebfni bilmediğini, ği izahatte sahtekarlık yapılmadığmı, 
şirkete ait para faizinin defterde gös- kendi mü·dürlüğü zamanında rüşvet 
terilmesi hakkında meclisi idareden verilmediğini, konsolosanede yakılan 
emir almadığını söyledi. Sahtekarlık evrakın kendi-;ine ve yeğenine ait ol
mülıim evrakın imhasmda alakadar duğnnu, bunlarnı bir kaç defa yakıl -
olm.adığrnı, Fransız konsolosa.nesine dığmı, söyledi. 
götürerek orada kalörifer ocağmcla Muhasebeci Pere şirketin chemmi
yakdan evrakın ehemmiyetsiz olduk • yetsiı bir memuru olduğıınu, Gat 
lannı söyledi. lzmire geldiğinde şirke- Franko Partse gönderilen evrakın 
tin dosyalannı gayn muntazam bul . sevki için acenteye telefon ettiğini, 
duğunu, bun1ann içinden liizum~mz o• bunlann şirketin miihim evrakı ol<lu
lanlan ayırdığını, Üzerlerine imha e - ğundan haberi olmadığım, rıhtım şir· 
dilecek, Parise gönderilecek ibareleri· ketinde evvelce 50 bin lirn açığın ka -
nf yazdığını, bir kısmını bizzat Parise p:ı.tılması i~in komiserle aralarında 
götürdiifti.inü söyledi. birşcy geçmediğini, imtiyaz meseleleri 

Müddei umumi bunların ehemmi - için kimseye tarafından rüşvet verilme 
yetsiz oldukları hnlde neden konsolo - diğini ifade etti. 
saneye götürülerek yakrldıklannı sor Masliihntgüzar Galip Bey lstanbu• 
do. la naklettiği üç valizde lv. Gifrenin 

Maznun Parise göfürdü~ü errakın hususi evrakının bulunduğuna kani ol 
iadesi için yazdığı halde buna cevap duğunu, şirkete ait mühim evrak '>a -
atmadığım, sabık kUibi omumt Ar - lunduğundan haberi olmadığını söyll' 
maçyıı verilen 55 bin kiisür liranın di. 
mütegayyip Emine verildiğini Annn.o- lnhis:ırlar velta.l~ti müstc;an Adil 
uun söylediğini i,ıttiğini, fakat bunu Beyle nal:it icıleri müdürü Sırrı Belin 
kat't surette bilmediğini söyledi. istinabe suretiyle ifadelerinin alınma 

Müddet umum! biz Erneftt mü!teu ı:ı n enhitlerin celJ>.t içiıl muh:ı'reme 
aa.mıa .. ı. •l«upau bilt,.~ d• l! 11iııau kaldı. fi.ARAP 

[ Baş mıkalemlzden m.tbaat 1 
vaki olacağını ıöylilyor ve diyor 
ki: 

- F ranıız ihraç bankaaına 
toplanan altın stoklannın mfite• 
madiyen artması Fransanın dün
ya milletleri arasında mümtaz 
ve zengin bir mevki sahibi olma
sına deli et etmez. Belki mem• 
Jeketlerinde favdalı it sabası bu· 
lumıyan ve meYcudiyetlerini leh• 
tikede gören bu albnların Fraa• 
sa ba nkaJarına iltica et mel erini 
cihandaki kredi fazıaları için 
acıklı bir mahpusiyetten baıka 

bir fey değildir. Sermayelerin 
tabii tedavül mt!cralarını kaybe· 
derek bu ıuretle kendilerini ko• 
rumak için bir memleketfı bikum 
etmeleri karşısında ne kadar 
kuvvetli sisteme istinat ederse 
ets:n hiç bir para mukavemet 
edemez.,. 

M. Abel Gardey'in bu müta· 
leası çok doğrndur. Di.inyanın 
her tarafından gelerek Fransa 
bankalarında toplanan altınlara 
bu memleket için mali bir salah 
•lameti olmaktan ziyade cihan 
ilctıs~di ve mali buhranının teb• 
like i arazlarmdan biri olarak 
ka 'lul etmek IAzımdır. 

Şayanı dikkat olan bir cihet 
de budur ki b•çbir memleket 
bua-ünkü buhranın kısa bir ıa• 
manda geçebileceiini tahmi11 
edemiyor. Her memleket bunu 
senelerce sürecek uml.lmi bir fe
laket gibi telakki ederek ona 
göre tedbirler aJmıva çalı11yor. 
Gene bunun içindir ki buiiln 
bütçe açıklarım. kapatmak için 
muvaklcat yeni 'Yergi menbalmrı 
bulmaları nisbeten kolay olan 
Frans:zlar bite sadece tasarruf 
tedbirlerine müracut edıyor. 

Vazıyet bundan ibaret o lunca 

bizim için de batka taraflarda 
çıkar yol aramıya imkan var· 
mıdll'? 

Mehmet Asım 

Ticaret ve 
Sanayi bankası 

tÜst tarafı t inci sayfadıl 
arasmda mühim miktarda komis• 
yonlar verildiğini söylemektedir
ler. 

Alakadarların bu ıi!<Ayetleri 
karşında bu giinkil waziyet bık· 
kında malumat almak tızere dün 
tasfiye komisyonu azasından zi
rad bankası mUdüril Ahsen be
ye müracaat ettik bize Şl.'n!arı 
sö.,ledı : 

Zanedildiğl gibi komisyon biç 
bir İf görmemit degilir. Bi Aids 
yuifeıinı yapmaktadır. Mevdu• 
at sahipleri paralarmı almak için 
sabrrsı:ılanmak.ta haklıdırlar. Biz· 
de bunu biran eYvel temin et• 
mek isteriz Fakat bunu temin 
edebilmek için her feyden eTvel 
bankanın mat ubahnı tahs'l et4 
mek icap eder. Komisyon bu 
hususta vuifeaini yapmış. ban
kanın matlubah hakkında taki· 
bata baılanmıştır. Bankaya mev• 
du paraların eo mübim karşılıiı· 
nı çiftlikle barut inbisarındaki 
hisseleri tetkil etmektedir. Hal• 
buki çiftliğin böyle bir umanda 
paraya tahvilinin ne kAdar mUt· 
kül olduğu , aıiklr olduğu gibi 
baıut inhisarıda hali tasfiyede 
oldugundan oraya me•du ıerma 
ye müemmen kalmakla beraber 
derhal alınacak Ye paraya tah
•İi edilebilecek vaziyette deiil· 
dir. Maamfüı yankaya me•duata 
olanların teJa2 etmelerine katiyen 
mahal yoktur. Belki bir az ı:a· 
man geçer fakat paralarını mat• 
laka alacaklardır. Çünkil banka
nın borcuna tekabül edecek kar
td1gı Yardır. 

Eski idare heyeti bize henüz 
plarıçoyu vermemiştir. Bu gün-
lerde verceğ:ni •adetmiıtir. Bw 
p!an~oyu aldıktan aonra kom:•
m~syonda kendi plançoıunu ba• 
zırlayacakbr. 



~q ,..dı,. lpadar gelen ge 
~~rct&n, muhanirlerlnfn 

.-ınualuda. gazetelerle 
,_, ,ei111 lllrU sUrl ımalaatrlrlmtin 
~ fam nrdıw. • 'ftim lir n· 

....... .#ade edllitı 'ftll~ •lir 
fltiftt• ., bum 1 

Yamalı boh~ flkM•r• b.naatslz, 
fatauıı ftldr t.ptaafitUr tanzlJ11at • 
tiilt '*" ~ ...,_u& tttr kttalD h
a .,.,., • .. ıtne 1reyc1 .. 
.... ... bdımm ... ....., .... "'" ~·1•, ,... ... --. 
--~ •tleener naa!lbt Miti • 

~elik htlk eUI. ~r ltasb tlç 
~ Mı ara,a pllp ie konup-

•.-k.~ .....-.a p-

,etil be,etTltltDlt' 
br, 
noalarla loblitacabir ara

..ıa m .. t •• •enfaatler .... 
lemeclitiaden ..prt0nlar cemire
tipba lokantacılar cem~tile bir· 
leflirilmeai haldnad• a.aatactlar 
tar•fmclU ,.,..... teklif wıııı• 
dilmi•tir. 
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( Glaln Baberlerl ] ..... -Takvim--
çarş•mb• Perşembe 

30 mart 31 mart 
22 Zl!kade 23 Zilkade 

Şeker tüccarları dün 
müdafaalarını yaptılar 

Gün do~~u 5.45 5.47 
.. b&tı~ı 18,33 18.3~ 

Sabah namıZl 4,45 4,37 
Öğle .. 12.18 12.19 

ikindi ,. 

Ak~am " 

15 :i2 
1835 

!.'5 52 
18 .• ~3 
20.04 Suçlu değiliz, biz lhtJkAr y&pmadık, 

bllak!s zarar ettik, dediler 

Yar$! 20,05 
imsak' .. 4.0'2 

Yılın ~çen günleri 90 

1 
., kalan .. 276 

4.04 
90 
2~6 

ihtikfm davasma, Sultau~h 
met su1h birinci cez;;ı mahkemesinde 
dün de deva.m olunmu~tur. Dünkü 
celsede marnunlıır rn üıl:ı.f:ııı.larını 
yapmışlardır. En·el:\ Alpullu fabrika 
si vekillerinden Salih Zühtü Ilcy mü
dafaa.srnı yapm!~ .-e şöyle dtmi~tir: ı 

..::.. Mahkeme huzurut~a, Istanlıul 

mmtakası Cümhuriyet müddeiumu 
mili~foin ihbarı ile 1913 num:naiı l>a 

• nun mucibince teşeli:kül eden viUyet 
ko.mü;yonunun heyecana ~ebebi.ret 

verdiğimiz hakkındaki kan:ınti.vle ı 
geldik. Mur~hhM nz:ı Hayri he) 
gösterilen vesaiki delai?iyl ! reddet
ti. Gazetecilerin sütun doldurmak, 
havaldis bulmak içi.ı çalrştıklanıu, 
kari1erine süratle hnvadi~ verebilm .h 
emeliyle hakikatleri ve delilleri ara
madıklannr göyledi. 

Gazete havadisi delili kanunt ola
maz. Bizim 1913 numarah konunla hiç 
bir alik:ımız yoktur. Du k;ınunun vıı. ... 
fettiği eşk!Ide de cürüm anhibi deği
liz.., 

Müteakiben AipııJlu ~irketinin di
ier vekili İsmail İsi\ Bey müd:ıraası • 
n<I yapmıştır. Yekil B., 1913 numaralı 
kanunun 1873 numaralı kanunun ıe; -
li olduğunu, hükumetin, dünyayı sa • 
ran buhranı görerek, önilne ~eçmek 
için .~ontenjan usulünü tatbik ettiğini, 
kendi1erinin bu khiıı;te sadece ,·af .. nl 
endişeyle bir takım muayyen :!1:tis:tf 
dustürları dahilinde hareket etmek 
mecburiyetinde kaldıkla.nnı beynelmi
lel piyasa 3:l,3:> iken, 43.40 olan fiyat
lerini değiştirmeıliklerini, bu yfü;den 
120 bin lira zarar ettiklerini söyJed ve 
ısözlerini ~öyle bitirdi: 

"._ Mahkemeden anlımıun nkıyb 
çıkaeağız. Huımrunuuı çrkıırılmamrı, 

halka hesap verrnemi:re t<'sil~ olclu .. , 
Maznun şeker t\:i".'':'\rlnnndan Ve • 

hap Bey, şekerle aIAka:!ı olmnd1~1 nr, 
kendlc;inin sadece Delikıını. ııtdd~rin 

beyanmı.mcsinj imt:tlrdrihnı, ŞcYket 
Bey ışub:ı.t için şeker mu:ımele~i y;,.p

macl'jını, Faile Hayik Bey, m!lmul ~
kercı olduğunu ha.m şekerle al!kıı"r 
bulunrnadığmı, bmnil R:ılt!u Iley gö3 
terilen tarihlerde ~ekeri olmadığı için 
ihtikft.r mevzuu bahsolnmıyacağını, Di· 
mitti miitevelli Ef. nin vekili. 11 ŞU· 

battan 18 şubata kadnr, müekkelinin 
bir muamele y:!.pmo :hıtını. 18 de rnu-

amele yaptığım re :ı:arnr ettiğini an· n. Çayla' fımnası 
lattı1ar. •---1 _________ _. 

llayret!İR Eey: Hava - Dün sıc.ıklık az:ımr .3. 
ısv;aıt Nakısr l dereceydi. Bugün h!va 

- K(>rrti!yenun bir.i nMJI bir suçla kısrtıtn bulu ti u olacak, r ür.~~r muravas~ıt 
ittibam ettiğini anln.lamak ~terim. şiddeıre poyrazdan esecektir. 

Dedi .. Komisyonuıı raporu okundu, 1 ------, 
rı!porda Hayrettin Beyin o tarihte ~e- Radyo 
kere !!.S lira mm yo:ınnr' olduğu kay. .__ ------------
dedi1!1ordu. H11.yrettin Dey bun:ı har· ıatenlilut - 6 d:ın 7 e ı<:!du 
, 1 ~u kı•" müdnfi\n.yr yaptı: ,;nmoton, 7,:30 dlln 8 JO a k:ıdar Cen

net hanım \·e YeMri A~ım h~yin i~tinı 
"- Der.deniz rekıtbetl~ Umnmı~ !.ile saı. 8 . .10 dan 9 a. ı.ııdnr ıtrHma-

hir tüee:ırır.ı. ~e' !'t:rıedenheri A Vl'Ul"" fonl! onera. 9 dan J O a ı. ııdar Uedavi 
f2.hrih~hmnm Myiiyim mnhlye 100-l:'iO muc;iki heycrı. IO dan !O.JO a kadar 
,·::ır:;~n •ekr ~!t:ıtım. lhtikin kabul et- caz '.ıtl'lt. 
n1iyonım.,. Virana - 1~.~~ kcm~er - l~AO 

B·1 h i ı d"ğ l Baehns kon~eri - I 5 p :ık - 20,45 
ı ~ are Mra~ Y e 1 er mıu:nun a.- kon~er 21.'25 Oper:ı - 2.1,45 d.ms. 

rm vekilleri müda..faalannı ~ptı • Hell!sbera - 7 30 j mnasıiı: -
lnr. , 9.30 jımna~tik - T.1 konser - 17. !O 

Sa}>()rta Ehndinin vekili: ~ onser - 20 30 plak - 21 oda musi-
- Müek.kıiliım normıı.I bir moame- kisi - 22 kÔnsı:r 

ı l!Qkr e~ - 20 ~O s,.s ve musiki 
e yıtpmı.ı.mrşbr. kon5trı - ::-1 viyolon:.el konseri -
AkMm:ın ude lır:et Beyin vekiH: 21.45 piyano konseri - 22.15 viycılon
- flııkkımr.ı:da hiç bir makarıt:ı ih- sel so1ô. 

bl!r ,.e ~illAyet yoUur. Jfüııı.eMleyh bu Roma - U plak - !I,45 ope-
radll !'U~lu bulunmıımız yer1'izdir. rad~n nakı\. 

Agnp lzmikyan Jl;fendini.n vekili: Puıga - 12 plıık - 18,10 kukla 
- llttik!r yapılmamt~trT. tiva:rrosu - 20 ~O jazbant ve salon or

k~ması - 21 05 konser. Samnilidil!I Efendin·., vekili: 
Buda"e.,ae - 1O.I5 konser -

- Ortada 191:) numaralı kanunun 13,05 plaı; - 18 •ı1o" orkestn5ı -
ka~ettiii ihtikA.r yoktur. Diz Mrmal 19.30 ı.:onser - 21.IO konser - 2J20 
fiy!lttan ~a!ı mal Mttrk. Her halde pı~a~o konseri - ~4,15 Tsigan musi
~uç1u olarıı.k hur;m:unuza. l!lıeVkimiz bir lilsi 
r.uhul e~cridir. Moakova - 9 den 21 c k:ıd1r 

ntşriyat. 

Nimet Tevfik Bey de: Var.ova - 13. 10 plak - 18.35 
- Den komisyoncuyum, tüu:ır de- kon!er - ~1.1~ kon~<r - 24 dans. 

ğilim. Yarın 31 mzırt 
Dediler. Netieede. ~eçen eel!elerde Viyana - ı~ .~o pi~ c - 13 konser 

Tir;otret n Sıınayi od~ından nki is- 15 plak konseri - 16 30 kôn3er· 18 kon
tih\ma ra~men bir defamnd:ı bir kı ... ser-20.40 Fauıt-23.35 dans 
Prm, ikinci~nde diğer bir kt~rnt ~e!cet- Hellsberg - 7.30 jimna,tik ve 
lerin fiyAtleri ~tinderild ifi Ye hıtZl ne- lı:on~tr -- Q.:3 j ı mnımılr 12 musiki 
vi ~ekerftrin normnJ fıyllf tn b1f!fırır: r5)0 ?'lak- !7 J..-mmr-tlJ,30 piyano- -
mediği görüldüğünden, muhtdif nevi- 22 l.,eidr:igden nakıl. 
Ierirı ot.arlht~ki fiyat1erinin ttyn ilyrı BOkret - 20 Konstr- ~0,20 p!Ak 

21 Konıcri. 
L"l..•ıırih edi!ertk !Hırulmıı!!ına, durn"'r.ııı. Butiape,te - 10. r 5 Konser ~es 
nın i> ni~xn !'!:tlı ~üttü sab:ıhı yapıhnn- ve "keman - I3.05Tsiıan mu!ikisi - ıs.::o 
s1n:t k:ırar verilmiştir. nrlı:estra konseri - 20 30 lraiyan mu~iki 

Mir n•kla si - 21 Tsiıtan muı1ikisi 
Oalo - 20,30 1 lenri Marteaa'nan 

Vakıt - .~l~llıJ V('/rillerind~1t ~a- konseri- !1.40 Koro heyeti - 23.45 
lih Zühtü /J('gin 1nÜ!it1ft1t1sı ~snııın.ndtı muhtelif Avrupa ı~ta~vonlarından nak.l 
gazetf'eil~r h.akkr.>tda tJÖYl"dfği sözfrri Roma - 21 pl!e - .ıııı,45 kon!ei -
y('rinde bulmuyontz. Vt!ı'cıa aür'lft ya- 22,45 konser. 
zt>tttilili1t ~salı ~tırtltınrıtlmt biriai - Moskova - !t den itibue" neş 
tiir amm~ fJO.y~ai v~ eseri tJadeu -'Ü • rivııt 
tün doldurmak, "fıuıkikatleri ve delil . Varşova - rn.J~ pl~k - 17,40 
frri tr.rrmınrnak dt'iildir. ~olo konseri - 18.35 lrnnser - 21, 15 

ı-01ıser - 23.30 dıns 

Cünbüş taklit edilmiş! 
Pnrls - 7,55 jimna!lti!• - 13.,30 kon

ser - 20.30 konser. 

--BORSA---
Btrlncl cez mt\hlcemesiode oayanı dikkat 

bir taklit dava8ına ba"lnndı 
----..... ---------~~-"!'!"""----Açı el! Kapanol 

Utl~ ta.ıdburu birleştirerek yeni 1 

bir Alet vücude getiren ve buna "Cüm• 
büş,, admı vere'll Zeynel Abidin Efen· 
di, çalgı yaprp ~at.an Ali Rııa n5t.a 
isminde biri hakkında taklit daYıı~1 at; 
mlş ve dün birinci eeuı. mahkeme~in
de davanın g9rülmesine ba~lıı..nmı~tn. 
Davacı Zeynel Abidin Efendi, cümbü'! 
Aletinin 30 senelik upuzun httyabnrn 
mahsülii ve ışlmdiye kadar görülme • 
miş bir şey olduğunu, namma iınfotcn 
ruhs.ıt tezkerc.4'i aldığmı, Rıza U!ta ta 
rafmdan taklit edildi~ini iddia etmek 
tedir. Ali Rrza U3ta da taklit etmediği 
iddasmda. mrar ccliyor. 

tfade~ine göre, eatt.ığı Aleti ieat e· 
den tn kendisidir. Hatt~ bunun ihtira 
bernatinj bile a 1 mı!lltTr .. 

Muhakemenin diinkü c.-cl~~~inde ha
zt şahitler dinlenilmiştir. Bunl:ırdan 

hanende Mustafa Efendi ~öyle demiş 
tir: 

'.l9 Mart 932 
Katnblyo 

ra yanında bir polis memuruyla dön- Frnııız Frs.ngı 
dö. Amma tt gelmeden Ali Rıza usu 1 lngili~ lirası Kr. 

· ı .r.. mukabili Dolaı 
be1;1tmemiş, düh.kftndan gltıni~ti.,. • ., 

Liret 
flel~ı 

Orahl!'I 
ı •. rra11lc 

Leva 
Flon11 

Şahit forıtııtı Kan:try~, ve tornacı .. 
ıtozm3 ~fendil~r. AJi Rıta usttı.'ftın .. 
kendilerin! ~tlerek Zeynel AhJdin 't~ I "' 
{endin in ~Jetjnde lmllanrlan ~em her~ , • 
mö~bih bir çember yaptrrnıak iıded.i-1 • 

Kuron 
iini fakat !let patent~inin Abf dıft .. .. 5mnr 
Efendide bulunu~u doJnyı~iyle bu si_-i .. .. Pezeta 

pari~i kabul etmediklerini söylemiş " • Mark 
terdir. ı • • Zloti 

Şahit Sadık Efendi, iki lletin Mt~ : : ~:~ga 
itibarivle birbirinin aynı olduğunu i- ı Türk llmı Dinar 

fade etmf"tir. (,'ervoııeç Korus 

Netit',de hsdi~tniıt eh1i n~f fa 
ratmdıın tetkikine ku::ır vcrilmi,tir: 1 
Muhal\cmeye 17 mayl..ıır.ta de' am oluna 
t':tl<tır. 

Nukut 

P'rlnm; P'r:ıngr 
Dolar 

1206 
797 
o,4·ı JO 61 

~ 12 S( 
338 77 

244 9E 

117 3' 

t .52 75 
J '39 Si 

ı~ 06 
79625 
o.°'75o 

~ ı 1 ZE 
3 ;JS 'fi 

~~· 5(1 

l 17 3 

tp2 7~ 
1 ~s sı 

171 
212 
805 

ihtisas mahkem~s•nde 
Dün ihtisıt.!I mahkent~inde, stıman 1 

b 
.~ 

lığında kaçak tütün ulunan bir kö:r• 

l:ıgilız lirası 
Lirtt 

168 
209 
795 
217 

Borsa harici '>->~ 
lünün nrnh:ıkem~i y.ıı.pılmı~tır. 

Kalpte ltne Tefrka: 

46 

Hep birden Markinin yuıha
nesinde toplanmışlardı. Hepsi bu 
esrareng'ı: vaziyetin ı:ebunuydu
lar. F ranoyun bal •şiarına rağ
men Lartig heyecanmı güç zap
tediyordu. Nerdeyse Elena Gre
gorovna hakkında bi:diklerini 
söyliyecekti. Fakat Elena, şato
ya gelmtmİftİ. Her zamanki 
gibi sabahleyin Markiyi alıp 
geı:miye çıkmış ve onu, otomo
bilinde sahilde beldem ş, !onra 
da aynı noktaya getırip bırak

mı~h. Birdenbire Franoy. Mar
kiye sordu: 

- Sabahleyin saat kaçta git
tiniz? 

- Hergünkü gibi dokuzda. 
- S izi Über mi kar1ıya ge-

ç. rdi. 
Evet. 

- Hangi v~sıtayla. 
Bir motörle. 

- T eV.rar döndü mü? 
- Motfü ün geri döndüğünü 

işittim. 

- Saat kaçta döndünüz. 
- Saati mad;,m Gre~orovna 

ya sormu,tum. Onbirdi. 
- Gene Ül.>er mi gelip sizi 

aldı? 

- Hayır. Hatta uıun müddet 
bekledik.. Ve şatodan gelip a
rıur.a!arı içinburadaki düdüğü ild 
defa çet<tik. Nihayet bir sandal 
geldi ve beni aldı gct·rdi. 

f ranoy Kontla mühendise dö
nerek: 

- Demek cinayet saat dolmı
la on bir arasında yapılmış. de
di. ve lı at il, kasaları aynı saatte 
çal ruş. 
Kvnı ı·avc: eHı:----

- Fakat her halde katil şa
todadır, dedi. 

- Evet, hiç bir kayık bura
dan bir yere a} rılmamıştır ve ne 
de batiçten gelmittir. 

- Evet ... Telm:ır esrara avdet 
ediyoruı. 

F ranoy omuzl~rını silkti ve 
bafifce gülerek: 

- Kimbilir, 
Dedi. Polis haEiycs:, karısına 

telefon ederek daha birkaç saat 
şatoda kalacağını slSy1emitli. Şa
toda büyük bir heyecan ve lcor
lrn hüküm sürüyordu, Hiı:metçi

ler ertesi günden itibaren g:de
eeklerini söylüyorlardı. Hayatla
rından eoıın değillerdi. Biraz 
sonra, ~ıdoya adliye memurları 

geldiler. Larşe gene beraberdi 
ve somu:tuyordu. SAnki bütün 
bu cinayetler onun &czini mey
dana çıkarmak için yapılıyordu. 
Fr:ınoy poiis hafiyesine, hafif 

bir iıti' zayta: 

Nakleden : a.f - ----
Franoy biç istifıni bozmadı: 
- Olabilir, dedi. 
- Hem hakikaten dediğiniz 

gibi tetkik edilecek şeyler ol• 
saydı, çoktan yapardım. 

- Evet hakkınız var. 
Larşe, polis hafiyesine sırtını 

dönerek bir cıgara yaktı ve 
kendinden emin bir tavurla: 

- Şu anlaşılıyor ki, dedi, ka
til, şntodan çıkmak istememiş 
oJacak ld cesedi sürüyerek gö• 
tü'rüp gizlem ·ş 

Kont müdahale etti: 
- O halde, M. Larşe, madem

ki katilin şatoda olduğunu kabul 
ediyorsunuz, bir taharriyat yapa• 
hm. Bu suretle, şatoda bulunan 
bir çok namuslu adamları da 
şüphe altından kurtarmış oluruz. 

Larşc: 

- Evet, dedi, şu şartlaki hep• 
sini bir araya toplamalı ve biri· 
mizin neı:aretinde bul.mduruldu· 
ğu esnada taharriyatı ben yap• 
malıyım. Kimin odasını ararsak 
onu alır, yukarı çıkar, sonra tek
rar bir başkassna geçeriz. Zira 
esas şartlardan biriside, tah~rri
yah, ani olarak yapmaktadır. 

- Hakkınız var müfettiş efen· 
di, hem bunu derhal yapmalıyız. 

Derhal işe b2şlandı.Bütün hiz
metçiler Pa tris tarafından mut· 
bağa toplandı ve Lartig yanla
rına oturarak nezarete memur• 
edildi. Bu tertibatı Franoy yap· 
mış ve mühendise, kendis"nin 
Polis müfettişi Larşeyle beraber 
taharriyata nezaret etmek istedi· 
ğini söylemişti. 

Larşe, konte : 
Ö---. ..t_..J!, --1.:ıt ..... D-'--

rİsten başlayalım. 

- Hay bay, madamki tahar· 
riyat y:lpıyoruz, kimseyi unutma· 
mal yiz. Maamafib, ben kendisi· 
ne tamamiyle eminim ve ona ke· 
falet edebi!iriim. 

- Dalıa iyiya, bizde alelusul 
vazifem izi çabuk bitirmiş oluruz. 

Hep beraber vekilharcın oda· 
sına çıktılar. Patris önden yürü· 
dü. Gitti, odasının kapısını aça
rak konta, Larşe ve Fron'ya 
yol verdi. ihtiyarın yüzünde en 
küçük bir endişe bile görüomi
yordu. Larşe, köşede duran bir 
bavulu göstererek: 

- Açarmıstmz, dedi. 
- Emredersiniz müfettiş efen• 

di. 
(Bitmedi) 

Darülbedayi temsilleri 
son haftası 

Bugün akşam saat 

21,30 da 
htanbul Bd~diyut 

ş,hirTiyaİl'oSU 

111111\\\ llllll I - Fakat, dedi, tetkik edilebi
lecek küçük küçük bir ~ey!er var. 

Lar~e sert bir tavıaıla cevap Musil;ili komedi 3 
verdi: · perde rıll 111...1111 ~ 

l\1\Hl\\ 
- Eğer mesleğiniı: po'islik ol- Yazan: ve besteliyen 

1 saydı uöyle söylemezdiniz. CelAI Etut 

t ~--=--... --1:11111-=- Bu hafta 
1 MARIE GLORY' nin 

temsili muhteşemi 

OUŞES OLACAKSIN 
(Tu Seras Duchesse) 

~Ukemmt!I ve cazip komedinin kazandılı fevkalAde mu· 
ve. altiy6t ve g6rdUOU p:ırlak raQbet hasebile 

- Bir gün utçu Fahri Efendinin 
dükklnrnda oturuyorduk. Zeynel Abi· 
din Efendi vardı. Bir 2'r:ılık iceriye 
AH Rıza U!lta. girdi, clinrle k~ğıda. ~a
nlr hir çalgı vardr, nedir diy~ sorduk, 
yeni bir çalgı icat ettiğini ve bunu sat
ımkta .Watuw söyledi. Zeynel Abi
d'Tn Efendi çalgryy sattn almak istedi. 
Fakat tı:rerinde ufnk P"''l'115J ynkhı. 

A~n 9~ 942J~~ Mecidi) e 47 50 
Kandrattm Akeivar nahiyesin.d~11 B:ınknot 230 23 ! 

maznun Halil tbnhim, Mmanhğ-rnda Dllr.'!· ._ı:ııı:m~L"Ma---------mlliııt 
tütün çıkanı" kendi.t!i f)lmad1P.mr 11ey- m* 

MELEK SiNEMASI 

Para bozdurmıya ~ktr, fakat son-

lemiş, eea.sen aranılan Eı,ref .,ftılla- Mahk&me, Oaman ağullanndan Ha. 
rından Rlllil İbrahim olduğunu, hal- lil lbrahimin serbest bırakılma.sına ve 
buki kendisinin Osman oğuJlanndan asıl maznun Eşref oğullnrından Ha
Halil lhrahim l11tmmi taştdrğını ~öyle· lll lbrahimin ~lbine karar vermiş · 
m.iş ve askerl terhis ft8İkL~nı göster-1 tip. 1 

Arzu ve talebi umum! üzcrıne bu fılmi bir kaç gün dah3 gösttrmeğe karar ver
mi~tir. füveten: Sesli Varyeteler ile Paramount - Jurnal: Llndberg'in çoeu• 
nunun kaçmlması, Çocuk kaçırılmadan bir kaç saat eYTel 
bahçede görUnUyor, kaç1rıldılı oda, zabıta tahkikatı, Ame• 
rlka'da heyecan-l'undan mı:d.38: Amerika Ordu ,.e donanms~ı:ı1n manevral:ın 
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Karadenizde en büyük bahri kuvvete 

sahip devlet Rusyadır 
Uzak Şarkta sulh 

Şanghayda muhasemat resmen 
tatil edildi 

Boğazlar komisyonu raporunu hazırladı, transit gecen 
vapurların artmasına mukabil Istanbula yolcu ve yük 

getiren vapurlar azalmal~tad1r 

Şanghay, 29 (A.A.) - Resmi lı mıntakaya müca't'ir mahallere 
bir Japon tebJiğine nazare1'l, Çin- çekilebileceklerdir. Yukarıki şart-
Japon muhasematı'nın resmen lann ifasına nezaret için Çin. Ja-

Boğazlar komisyonu senelik rapo- marka kravezörü haziran içinde bo • mışbr. Istanbul Jimanma yük veya tatiline dair olan itıJ!f bu sabah pon, Inıiliı, Amerikan Fransız 
runu hazırlamış ve tabettirerek birer ğazdan girmiş, Kara.denize geçtikten yolcu için 931 senesinde 1394 ecnebi aktedilmiştir. hükumetleri mümeısillerioden 
suretini komisyona iştirak eden dev. sonra gitmiştir. Seddi1bahir ve büyük gemisi gelmiştir. Bu mikt.ar 1930 da Moskova, 29 (A.A.) - Ber- mürekkep bir muhtelit komisyon 
Jetlerle Akvam cemiyetine göndermiş- limanda bulunan telsiz istasyonları 1466, 1928 de 1551 di. lin'den bildiriliyor: itimada şa)·an teşkil olunacaktır. Çin hükumeti 
tir. 100 sayfa tutan ve fratısızça yazı· Ok.meydanı telsizi vcısıtasiyle boğaz • Transit suretiyle geçen vapurların malumata nazaran Nankin hn- tabliye olunan mahallerde aaa-
Jan rapor üç kısma ayrılmıştır. lardan giren harp gemilerini komis . miktari ise çoğalmıştır. Sene içinde k.. . v d ._. •t d n·ı · b b' umetı aşagı a~ı şeraı a l ı ın- yiıi muhafaza için ecne i za ıt-

1931 seııesi faaliyetinden bıi.his O· yona birdirmekt.edir boğazdan geçen vepurlarm tona.ii 19 
Jan birinci kısımda, komisyonun sene Raporda vapurlann sıhht muaye . milyon 198 bin 346 dır. Boğazlardan de Japonya ile itilaf imza et- lerin idaresi altında bir Çin po-
içinde Vasıf Paşanın riyasetinde mun nelerinde alman vergiden bahsedilir. geçen vapurlarm mec'muu tonaji iti- miye muYafakat eylemiştir. 1. - Jiı teşkiJAtı vucude getirmiye 
tazaman içtimalanna devam ettiği, ken boğazlardan transit geçen vapur- bariyle en başta 1980 vapur S,016,976 Çin kıtatı ihtilafların imzasına am:ıde olduğunu bildirmiştir. 
ikincj reisliğin ilk alty ayda Japon, Jardan sıhhi muayene vergisi alınma- tonayla İtalya. geJmekt.e, müteakiben kadar mevzilerini muhafaza ede- Şangbay, 29 (A.A.) - Muba-
iklnci altı ayda da Romanya murahha masr tale·p edilmektedir. sırasiyle tngi1tere, Yunan~tan, Nor• ceklerdir. 2. _ Japon kıtaatı ih- semat'ın resmen tatiline dair o-
"" tarafından ifa edildigyi bildirilme!<· ve,. Fransa Alman Holand<> Ro 1. l b d ..,.. Raporun talı1isiye işlerinden bahis :.-, ' ' ...., · tila.-tan evve u'uu uklan imti- lan itilif'm, ezcümle Japon kuY-
t.edir. krsmında, senenin i1k ny. larrnda Kara manya, Belçika, Amerika, Rusya ve . t k ı ·ı kl 

Komisyonun masraflan 1931 sene• ilah •. En sonda 473 tonluk bir vapurla tıyaz mıo a asma çei.\ı ece er- vetlcri'nin çekilmesine ait en mü-
denizde havaların çok fırtmalı geçme d" M b J k t t k h h U d"' 

sı. ıı"rfn 8,620 lira olarak tahmin edil . Iran bulunmaktadır. Bu hesaba Türk ır. a aza apon ı aa ının him no taları enüz a e ı.me-
~ si yüzünden şubat ve mart aylan için b 

mişken 8532 lira m:ı.sraf yapılmtıı:., fa- d vapurları dahil değildir. çokluğu ve unların eski mevzi- mi~tir. Konferans, henüz halle-... e altı ecnebi ticaret gemisinin boğaz -ı: 
izden de 16.1 lira elde edildiği icin methalinde karaya oturduğu ve Ti.irk lerinde bıralulması imkansızlıiı dilmiyen meselelere bir nihayet 
1931 scna<>i bütçesinden 252 lira sarfe- gemi kurtarma şirketine ait gemiler Akıl bıfzıssıhhajil nazarı itibare alındığı için mez- verme" üzere, ay'm 31 inci iÜ· 
dilemiyerek 932 senesine devredilmiş· tarafından büyük rnüş1'_ülatla kurla- cemiyeti ki\r kıtaat Çin, askeri kuman- nü tekrar toplanc:caktır. 
tir. nJ<lıklan bildirilmektedir danlığınca gösterilecek imtiyaz• MUsademe 

932 senesi bütçesi evvelki seneler ,g mart perşembe gOnü saat 
gibi 8620 liradır ve komisyona işttrak Bilhassa lnf{iliz bandrah WelCcld 17 de Halkevinde ıeneJik içtima· lzmlrde Changbai, 29 (A.A.) - Dün 
eden devletler temin edeceklerdir. ve Alman banclra1r Ceres vapurları k 7 k sabah Çin askerleriyle Japon 

mürettebatının hayatını kurtarmak hu ını yapaca Ye saat 1 buçu .. Bir f t d f k · Komisyon tarafından toplanılan t d .1 l C naye nöbetçileri arasın a tü e ateşı 
susundan sarfedilen gayretten dolayı a a ı mi umu..ıi top anbıına 

m:ıhlmata göre Karadenizde en hü • I · d ı h b 1 - teati edilmiştir. gemi kurtarma şir1.rnti ve tahlisiye i . icra edecekt;r. Bu topJanhda zmır en ge en a er ere gore 
yük b:ıhrf kuvvete sahip devlet Sov • daresi memurlarrndan sitayı"şle hah • Hı'lmı· z,· ı em· t Kürt Haydar isminde biriai ar· Mençurl payitahtı tehdide 
Yet Rusyadır. Rusyanın faaliyet hs. • ya ' c ıye ve ma· maruz 

sedilmektedir. k d H kk · l k linde bulunan filosu 1 z[hh, 3 krave- razl şuur uıı ·. J uiı tebliğinin mil- a 8 f 1 a anın nışan ısını a- Tokio, 29 (A.A.) _ T chang-
Raporda tahlisiye rüsumunun in • k · d F b ç mak istemiı b U d zör 5 torpito, muhribi, 5 tahtelbahir, za eresıne evam ve a rettin ır Ye u Y z en çı- Tchouo den Renao a1• ansma bil-

dirileceği ümidi izhar edilmekte ve i· k k · · d H kk • 4 mayin tarayıcr gemi, 11 sahil muha- Kerim B. tara.fından Tilrkiyede an avga netıcesın e a ıyı 
· . b. . dare tarafından Boğaziçinin muhte- . diriliyor: 

faza gemisi, 2 muavın gemı, m eski1 l'f intiharlar menuu üzerine müna- öldOrmüftür. G Ç k 
bir kr:ıvezör olmak iizere 3 mektep ı yerlerine konulacak üçsis düdüğün ayrı muntazam in uvvet-
gemisinden mürekkep bulunmaktadır. ı den birinin Yassı adaya, diğerlerinin kaşalı musahabe icra edilecektir. Kavga esnasında nişanlı kızla teri Tchang-Tchan'a taarruz et-
Ayrrca 21 deniz fayyn.resi, Karadeniz Yeşilköy burnuna kunulmasrnın mü • lJmt içtimaa arzu edenler gide- Satı, Musa ve M~hmette yara- mek tehdidinde buluomaktadır-
filosu emrindedir. nasip olacağı ileri sürülmektedir. bilirler. lanmışlardır. Katil yakalanmıştır. Jar. Şehir kafi derecede mastah-

1931 senesinde Fransız bahriyesine 1931 senesi içinde boğazlardan ts- Tarihi evrak ··;;;;fi"b··;·ü~;··id;;~·;i--·a;;;m~;i;;;- tahkem olmadığından hükumet 
mensup 32 muavin gemi ayn zaman • tanbul için veya transit suretiyle ge- h lıy E '- d erka' nı mu .. dafaa tert•.'batı almak-
Ia ... da Akdenizdcn Ka ad · çen ecnebi ticaret vapurlarının mik· Nasıl tasnif azır gı yapmışbr. vraK oğru-

• r enıze geç · d d .. S 1 h d tad•r. Noun· Gan yakınında 3000 miş ve tekrar Akdenize dönmüştür. tan çoğalmakta devam ederek 928 seo an ogruya utana met me - • 
Bundan başka 2 Romen torpitosu nesinin bir mislini bulmuş, buna mu· Edilecek ? reseıine nakledilecek ve muta- gayri muntazam asker görülmü~-

mayis içinde Akdenize geçmiş, ertesi! kabil İstanbul limanına yük veya 3 oı- Tarihi evrak henüz mOı:e ida- hanıs bir heyet tarafından tas- tür. Bu yere bir polis müfrezesi 
ay Karadenize dönmüştür. Bir Danıi• cu için gelen ecnebi vapurlar·ı azal · resince teslim aiınmamışbr. Ma· nife başlanacaktır. gönderilmiştir. 

------·--·--···------·····-·········-------------·----·············-···-----

... ııs--------- rARm EL KİTABI ----~---
Karahanlılar devrinde TUrk llsan ve edebiyata : 

Şark Karabanları eski Türk ananelerine bağlıydıar. Devlet lisam 
turkçeydi. Resmi işlerde, halk arasında Arap alfabesinden :ziyade es• 
ki Uygur alfabesi kullanıyoı·du. Arap ve acem edebi!•atı yüksek sı • 

nıflar aruında yerleımişti. F akaat türkçe daimi ehemmiyetini nıuha • 
faza ediyordu. Bu devirde yazdan eserlerden biri zamanımıza kaclar 
intikal edebimiştir. Yusuf has bacip tarafından (1069 - 1070) de yazı• 
larak Tapgaç Buğra Karahan Ebu Ali Hana takdi.m edilen (Kudad gu 
Bilig) dir. 

Bu eser manzumdur. Eserde muhtelif meseleler hakkında içtimai, 
felsefi mülahazalara tesadüf olunur. Bu eser Kaşgardaki Türk müslü • 
man camiasının ne kadar yükselmiş olduğunu göstermeL-tedir. 

- Mısırda Tulunlular devleti -

Mısırda Tulunlular devleti 868 den (905) e kadar devam etmiştir. 
Devleti kuran Ahmet Tulun adlı bir Oğuz Türkünün oğludur. 
Ahmet Abbast idaresinde mühim bir vazife sahibiydi. 868 de Mı· 

sır idaresini eline aldı. Aynı senede Mısır ve Suriyede müstakil bir dev
let kurmıya muvaffak oldu. Oğlu Humaraveyh zamanında devlet çok 
geniıledi. Fakat Humaraveyhin Şamda katli üzerine devlet kuv --

vetli bir ıabıiyetten mahrum kaldı. Kumandanlar arasında da büyük 
ihtilaflar vardı. Mali veziyet de kötü gidiyordu. Abbasiler bu fırsat • 
tan istifade ettiler Mısıra tecavüz ettiler ve Tulunlular devletini yıktı • 
Iar. 

Tulunlularda medeniyet ; 

Büyük bir kısmı Türklerden mürekkep olan ordu büyük bir iııtiza • 
ma sahipti. Ahmet orduyu orta Asyadan getirilen Türklerle takvi· 
ye ettiği gibi Akada da bir güzel bahri merkez tesis etti, bir donanma 
vücuda getirdi. Devlet idare teşkilatı da muntazz.mdı. Devlet islam 
olmıyan tebaasını İslamlardan ayırt etmiyordu. Bu doğrudan doğru • 
ya eski Türk devletçilik an'anesinin bir devamıydı. 

Humaraveyhin sarayındaki ihtişam bütün dünyada me~hurdu. 
Tulunlular zamanında Mısırda bir çok bi.ıalar yapılmıştır. Hükumet 
merkezi olan Fustat şehri fevkalade büyültülmüştü. 

Tulunlular devrinde mimaride Türk zevki pek barizdir. 
Bu devirde edebiyat, musiki, gan'at ı:ıhalarında büyük bir inkişaf 

Tiicuda gelmittir. 
Tulunlular devri Mısırlıların hasretle aradığı bir altın devridir. 

• 

-------~ TAR1H EL KİTABI ------119-
Abşltler devleti -

Mısırda Tulunların devl~ti yıkddıktan sonra Mısır ve Suriye tekrar 
Abbasi valileri tarafmdan idare olundu. Şa.m valisi Ebu Bekir Meh • 
met Mısır valiliğine tayin edildikten iki sene sonra istiklalini ilan etti. 
Mehmedin kurduğu devlet 935 ten (969) a kadar devam etti. Meh -
met F ergana Türk prenslerinden birinin neslindendi. istiklalini ilan et· 
tikten iki sene sonra da Abbasi hükümdarı kendisine eski Firgana Tü'"k 
hükümdarlarına verilen (Ahşit) lakabını tevcih etti. Bu suretle Tulunlu· 
lar devletinin yerine yeniden bir Türk devleti kurulmuş oluyordu. 

Mehmet memleketini çok iyi idare etti. Ölümünden sonra oğul• 
lan da saltanat sürdüler. Fakat oğulları devlet idaresini (Kafur) is -
minde bir kö!eye bırakmışla;·dı. Kafur Mehmedin cğullarından sonra da 
uç sene hükumeti idare etti. Nihayet arazisi Şii Fatımiler tarafından zap 
tolundu. (969) 

- Karolenj imparatorluğu -

VllI asrın sonlarında Merovenj sülalesi yerine Karolenj sülalesi 
geçti. Bu sülalenin hakimiyetini 1 inci Pepen, Şarl Maı1:el, Kısapepen ha• 
zırla.mışlardı. 

ilk karolenjler ; 

Merovenjler zamanında kırallığın Gol memleketinde nüfuzu 
kalmamışt. Asilzadeler biribirlerile rekabet halindeydi. 

Meravenjlerin son zamanlar1nda Frank kırallı ğı Ren ve l'.'1ö: a • 
rasında Ostrazya, cenupta Akitanyya, bunların ortasında Nöstriya ,.c 
Burgont gibi hükumetlere ayrılmış bulunuyordu. 

Ostrazycda VII inci asu, .. cla asil bir aile taray r.azırlığı vazifesini 
ifa ediyordu. 

VIII inci a:nrd:ı Karolenj !•.i!:llesini bu aHe teşkil etmiştir. Bu ai
leyi kuran 1 inci Pependir. Torunu ikinci Pepen sırası gelince saray nazır· 
lığı yapt. Ve yaptığı bir muharebe neticesinde bütün Meraveııj kıral • 
lığına hakim oldu. Almanlara, Ba varlara karşı biı- sürü hücumlarda 
bulundu. II inci Pepen ölünce vaziyete oğlu (Şarl) hakim oldu. İsmini 
sülaleye veren bu adamdır. 

Şarl Poatye de isla::n akınına karşı müdafaada bulundu. Ve İslam 
ordusunun Piı-eneye çeki!r .. 1esine !;Clıep oldu. O zaman (Martel) unva -
mnı aldı. Şarl öldüğü zaman (741) Cermanyada Veıı:erden Akdenize, 
ve garpta Atlas Okyanı.13ana kadar uzıyan hiı· ölkeye sahip olduğu hal • 
de taç ıahibi bir kır al değ ildi. Taç. sahibi kıral unvanını Şarlın oğlıa 
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Şirketlerd toplantılar 1 ~POR f Ticaret 
Bu haftaki maçta' r Kaeak~llı1t r 

Şark dem ryollannın bir senelik 
kazancı bir milyona yakındır 

Detlldlr. 
lsranbal t9(A.A)- Volfyhl .,... 8W nlıihetPk• I* .,,_ .. • 

eh teblil edilmlodr: pk~ Wilell ......._ u'llltus 
ı NiNn on cuma rinfl Galawar•1 7apıllaakia .ı•~ hllcUrllea tü.kl -

nele n111tae1 •Qlı,&ol lllqln kat arumda fetbOtea Ne.Um BeJfD de 
Bet ktat-Kııunpqa, Fencrbah91 Vela iemf dfre.._.terA Nedim ., dh 

ICDt'Dhpl, SUle,_IJ• · !yüp. ..:....-~ _. 
lstınba~ t9 fA ,\.) - llWllMal Futbol pzetıemlze 1ü mwa••P •••denli, cll • 

Mersin , Tarsus Anadolu demlryollan 
ılrketlerloln yenl re heyeti seçlhll yer ih 

btt'eti riywtfnden teblll' eddmlftlt BeıldeafZ tıca,et ft salaln lNtna • 
Menin, Tanaa, Aclaa, Au-

llo!a demlryollan Ye Haydupata 
••m flrketleri hinedarlan din 
_, oa biıde Ha,craıp.,act. Ta 
Mr Knlrep beyin ri,aaetl altm-

• topt. ...... lanl1r. 
!çtimü, camhflriyet -..keı 

...._ namma &tanbal tabeli 
•MM Salt, blk6met umma 
••llJe Yelsaletl P8'• itleri mtl

S-.. doyfe bak- namına 
.. ı.t..._. tabdi dlrelctlrll M, 
Gatcleabera' iptralr etmiflerclir. 

içtimada, a,. ... ..t do 
•••• J•pbklan toplaabda isi fa 
....ı,e karar •erea iç flrketln 
...... he'feti aıalan itltifalanm 
......ı heyete Wldirmifler, en 
•a,ok hi•.,• •hip olan COm· 

lyet Merkeı l»ank.. tfrket• 
4lrla feMi haklrrnda enelce ya· 

taleptea •ifmuar ettiii 
lcln yeni idare heyeti intihabah 
JapdAıftir. 

Y eai idare heyeti ualan taıu
*' mabadile mllllhuaıaa dl• 
lmriJet merkea baakaaile Doyçe 
Bank memarlen ara11ndaa ıeçD
.ntl J~in laaldra hazar •••afi 
.ı_,.calrbr. Bu itibarle ıirket• 
lni9* clenıinDcla bir mahzar p 
..._emiftir. 

Y'eai idare lae,eti cDmllilri1et 
INmk•aclaa Safa Fe,ai, Şefik 
ft Ali Ntumi beylerle Doy~e 
..._ Berlia merkezi clirektar-

berr'd• mlt--kkD lnııhaamak· ı Nlean on CU11 lial Tıtllm •· 
......- cbnda ı.ı edilecek Jlll mapan. ... .. afyoa " tiftik alai •t.171• 

tadır. Katmp.ea V• K ... !lı ... lıflp Hilal fftltal eda remal -~ r.. 
.. rll de•lrfollar..... ıııt 10~ da Sl•rmaniJ• • Anadolu. taa1nıla atılmak isen aetea af7onla 

Şark clemiryollm iJrketi llİIM- - U.40 -. ı..balepcw _ a.,tos ••• na ıatUafm ldr lmuaı .benim ftlltamla 
clarlmle din tirketia ....... ıa. ı 5 ..., Ayni ... Kadsk6f •dJacla atı)IJ'. • Bn bllJlk alıeırm .,. •tltte-
cle •-ilk koapet.. ,.,..... yaodıcalc maçlar rfm tlecu SalBmoa Baktllall Bfen• 
larclar. Alanorda· Top,kap1 dtdJr. 

ıçti ... cla olnı- W.... 11.,.ni S"'AL t ful cm il.. acliz Blltlattaa bltb Tlrk af1o11C11la· 1 ''~ 08 
• • P n k atı tanırlar n 1tuu dfter ah· 

rapora n HDellk b laçoJa ı• aakU,abDdaa ba MDe a.a 1e- alarclan 5 • 10 brq aobaa fl7at 
n ıirket 1951 HDeSiacle ~ • .,. aauta 517875 llN fala ftl'll dekendfalnf tetdh eclerier •• 
1e11eclea 281018 lira 36 Oftlf ba11lat temill ecliımiftır. Tahtakalede Çuaqım aokafında 
fulalile 2549212 lira 9 braı Yakandaki heap ara g3re ı a .. rada llla bnaJAtane afyon 
pJl'İ afi laa•llt .W. etmifttr. tirlretin 931 ıeauindeld kaıaoca tasfiyesine mahsus rel1ill nalasatna. Karaıa Ol'1J'U 
Kilometro ba.... YUati ta.miat 876904 lir S3 k•111tur. Bu mile- •eJf hals n kanuni eşkll .,. merufm Fra1191& tremW 
İ9e ~- ....._ 841 Hra fa- tv Ozeri•d• "-t ili•• ıeqedi- dairesinde Millerce kilo afYon tasfiye . .,..,.. 
..... _•-• ne 10 •-..:-• ı..;.__ ••J• 410 ehalf Mr itelyeclfT. Rattl, rwmt lw atlı•ıda lrua,. ..... uar. _..,. ••-.. Fraw ........ Pr~ n-

Ba f•slahtm MbeW 9.90 ..... kQl'1lf kuuç ~eakbr. •tnuatdncle orada bulunan bıaa • 
Elektrllc .... k•llade lana elladı aaltarrmtfr. Kammen para la.- lartanllma..., • 

aiade elde eclilea :-a aahlalila ~· .. ...ı .iL.-.......... --ua Vıparcla ......, --. .. ııı.. 101-"lar 1 .,... 
&7• Elektrik '1'1ı ti biuedarlan .a7 •• 1m1n11ı lftomwr. vu ...... """ ~· 

61ml ,W.d• 931 Hlle8 ai• •maad lleyeti cht -dla Mıttro ha· Kar.ıkerlrk llarl~ memleket .ıa • JiryeaU.o .. .,.., ...... Vieaa 
ilk aJ,ı aya içinde yapılan faı a mıacla UpkW,de Halit Ziya be- hUlne •• ltfttOmetf• •utnest zaran • Y~17le PW.,. ........ ..... 
nakliyat Ye hatbn pçtlii ••la- yia ri,.ıetiade toplanm1flardpo. na olarak meyzu11 kannlaT lllllfma eli.. ....... ,.._.... laeık 
kadeki ziraat •• •••Jiia ialdıaf "timada idere laeyetiaia ıoaelik mal aünak •• dahflde r~ne kan111t1r.• Pir .......... pt..aırt Hk-
pstermelidir. rapora Ye pllnço1U okunarak na .... ıtllt pylert ılzli bir nrette lenilm • 

Yo'ca adedlyae 930 Haeaiade • f ki · ..11 · b b hal.,.,. alıp sa.tmak elemektir. ----ll15:;.._..._ ____ ,,__ __ 
itti a a taıY:p e.ıı mıft Ye e er Bir atyeaea bnaa •udbfnee ham Bu ~ ._..,.. 

4,28i,901 ikea 931 Maeaiaae hine ıeaıclloe 13 lsYıçrıa fnoıı afyonu lstedlti ıM>l alır" 1eteaıtt StlreJJA mail da 
3,950.~46 ya dlltmlf. yolea aak- Ye 75 Hatim dıithl••ama ka sfbl aatar. Blnaell aleyh al,.,.ealuk· Acemi Çaylaklii':wibll a perd. Nail· 
ltyataadaa elde eclUea bald tta rar ftl'ilmitttr. ta 11qa1c91ı1ı :roktur. lfden: ~n · Sllü11a Yana ·~ 
da 21,787 Urahk bir aobaa kay- ....... flt'keUade Ben T-!'tabledekl resmi nıilat • Şeb•pebaft A 1 :•: t;.trOıaıMk 
dedilmiftir. HaYa,.. fİ'~ amaml be,.,.. naJDe1j ltais afyon tasfiye mahalllnl ..,.!P!'!!"!ll!!!!!!!!!!Iİİl!.-llıı!!!!IB_. __ _.. 

Baliyi latbadald yolca adedi ti et. dla AN Hıkmet beyin 48 kine afyonla beraber terbdeT • dip badi dıdnlertae ukl ..... rir • 
9.Sl aeaeli•de 930 ........ aa· riP1eti albnda toplaam•ı. ılıket ken ~llaler de orada7clı ye beni gir· Gerek llUkWr, bir 1111nkll aaırl~ 
ura SOl,540 yolca ebiktlr. ba ıene klr temin edemeditin- diller. Yalnız aaeaele afyon hallmda nanı ,apılan ..... ı.ıv uJdneda 
Ba nretle baİlliJI batb folca dea lat.ıedera temettll datıbl· ihbar defildl. ÇiinıkU polisler aereyl takibatı U.UJÜ711'e .,_., ..ua• 

mama11na karar Yedbaiftir- aradılarsa beTU toz arallllflar, hattl tir. ~· tealltk .... daeta 
naldiyabadaa 1930 Hlleliadt Geri bırekdan lçtl .... ı~ S:ılamon Eskenali Efencllnin depo ·'ı plfnee; Mtla _.Jeketbl..,. tlea 
423,352 lira balllat temba edil· DllD toplaamau mu~.,rer Bal· sunda yaptıklan ilk taharri11ttı be • ret ve pnk .,ot 41e-' Hal tuaw " 
meaine mukabil 931 HDuincle ya Keraa1dın v_. Fetlri1e ı·rket- nfpı ıeUrcliihb afyonJan •lrmUşlerı •.,.r. Kapft~ sRll lcll • ... '* 
594,879 lira elde edilmiflir. leri hiueclarlar amuml heyeti, n hiç bir muamele yapma.mı§İanlır. ite tenezZtll etme& Kalaıen. ,... • 

llriadeo M. Va,plt1e latanbat 951 Mnaiacle alellde mart••· aberi1et temin eddemedijiaden B11~hare tekrar gelip afyonlan hlk6· tenhıle keıfbetla ~bil ......._ 
..W tabeaı direkt&rll il. cıowe. clia • ur ış i••• bar•lul"l'1hl". met oktu& he)'fa emd1p ....... • J1ea tt{m.. .. . ·-·,~-- ··································-~···---·--·- ~ 

• 
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- Şarlman ve halefleri .... 

- Derebe1llk usolllnln baflangıcı -

__ _. ..... _..__._ TARiH EL ltlTABT 11'7-

Bu dnleti k-Jran Ye iptida müalümaahiı kabul edemin AWGllrerila 
atak Buıra han oWuia zannol1111117or. Bu dnleti bra Tlrldll4n ita• 
Karluk" J&ima TGrlderi olduiu bYYetle tahmin edileMHr. 

Satuk Busra'nm halefleri hlkimiyetlerlni Prtda Buda cllnlnd.W 'tali 
mmaleketlerine. prpta Seybaa ,abnuııdald Ttlrlr lraWW•W. ....._ .. 
iu aahalara kadar ıenitfettiler. ilik han Nanr •maıwacla llltlil Ma-.. 
üwbir Kata banlılar imla• altma linfı. Ve• ..ı. hwn opD.n 
devleti niha,.et htılda. (999) Kara baablar Ge11191i Mıkrllt'l& tt. 
ettiler, fakat mai16p oldular. 

- Karahanhlann inkırazı -

Karahanlıların azamet deweai sok ıinaedit . ~it hatmda ..ta 
a aile reisi vardı. Fakat hanedana mentap ofaa1ar da 'huimıclaklan 
J'el'Cle müatakil bir hükümdar gibi hareket edip..lardı. 

Bu kuvvetli bir merkeziyetin teeulla edememesi ibtiWlara, ....,_. 
delelere yol aç17ordu. Nihayet deftet (1047) a T.,-npmn ......... .,. 
prhmda olmak üzere iki .ı..ıete ltül~ 

Şarktakilerin merkesi enell Balpaan IOllr& IC'-'t eW.. GarpbP 
kilorin merkezi (Semerüat) idi. 

Ea kuvvetli Karahaa tubeai tarktaldlerdi. 1130 u ~ ı. " 
rafmdan hafdini1etler1ne nihayet verildi. 

Garptakller muhtelif iatililara manG blitlar. Hanem lal..._dla 
!emerlranclt zaptı üzerine haldmiyetl!rl nihayet ....... (t2t25 

- ICarahanlılar devrinde meden.._ -
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7- VAl<IT 30 MART 1932 -
Asker ik işler! 

Beyoğlu ut.erlik şub:sinden: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Borsa ve Osmanlı Bankası komiserli
ğinden: Bdçıh piyı"Alannclı tedaviil et 
mektc olAn yüz fr.ınkh\t sahta bın~not· 
far hakkındı mııballindt'n 'erilen mılO· 
maıa göre: 

1 - Muteber gazetenizin 28 mart-
932 tıırihli nil<bumdı dereedllcn iltna• 
tımmn ıuıhnd:. yerli ve y b:ınçı kelime· 
lcri yır.ı1 s oldu~ hslde daktilo hata. 
olarııl< mi.ıslim H ~ayrı müslirn tarı:ındı 
yazıldığı Rnle~ılmı~nr. 

işçi kazaya 
(Baş taralı dünkü ı;ayınu:da) 
97 - Prim nşağıda yazılı masraf. 

)ara tekabül etmek iizerc he.sap olu· 
ıwr: 

1 - Gündelik tazminat ve 71 inci 
maddede eayıh mnsraflnr, 

2 - Sene içinde tediye edilen irat 
Iar, 

3 - İhtiyat akçesi için tefrik olu 
nacak mebaliğ, 

4 - Kaz:ıy:ı uğnyanJan Jrnrfa -
ranlara verilen mükfı!at1nr ve rn 
kazaların önüne geçmek için yapıln
cak fevkalade tedbirlere ait masraf .. 
lar, 

5 - Kazazedelerin y~niden bir mes 
Jete hazırlanmalnnm ve ya ycnidrn 
tş bulrnalannı teminen yapılac·:d:ı 

masraflar, 
6 - tcra Veı...:ııcrt Heyetinin ön

ceden muvafakati alınmak şartiyle 
kazazedelere mahsus hastane iktisa· 
bı, 

7 - Kanun ve as mukavekname 
nfn l<abul ettiği diğer mnsraflar, 

Birll1<çe yukarda sayxlnn lrnsn<:;ıt. 
tan başka cihetler için masraf yapı
lamaz. 

98 - Irntlarm tcmtili serm yeısi 
tktısat vet.-a 1ctince kabul olunacak 
kaideye tevfikan tef'bit edilir. 

99 - iş kazaları sigorta birliği bir 
yedek akçe..c;I tesisine mecburdur. 

100 - Yedek akc.-esi tazmin:ıtm 
tediyesine li'tzım mebali~c a ... nli;ı,lnki 
§ekilde zamlann ynpılabilrni!sile tcsi~ 
olunur: 

Birinci ene yiizde 30!>, lldncj se 
ne yüzde 200. Oçüncii st>ne yüzde ı ·o 
dördüncü sene yüzde 100, h<-"i"ci Re· 
ne yüzde 80, altıncı seııe ,yüzde GO. 

Ve bundnn sonr~. yedinci s~nerlen 
on birinci seneye l·ndnr, her defasın 
da, yUzde on ekriltilerek faizler <lr 
yedek nkçesine ilave olunur. 

101 - On birinci senenin bitme • 
sinden itibaren bu zamlar. miiteakip 
yirmi bir senede. :<'elek ak<'csi, F.on 
ummın tahc:fl cdildl~'i sene içinde • 
ki zminırlm esv:iyesine "':mnkt:ı:d 

meblağın üç misline baliğ olacak ~e 
kilde hesap olunur. 

102 - 101 inci maddede bahsedi
len mtiddet zarfında işliyen faiz?er 
cari arfh':lta tahsis olunur. na 
müddetin hitamında. iı::li ·c::~'t faiz • 
lerden ~;Jna..c;ip bir kısmı primlerin 
f azJnJaşmnmas1m temin \'e sabit bir 
halde kalması irin tdıik clunur. Pa
izletin mütebaldsi, cari tazn:inn!r 
tesviyeye lıbım ~ rrn:ıyenin yarısını 
buluncrya kadar ihtiy:ı.t akçr.sir.e iin 
ve olunur. 

tktıS3t vekft.lcti, hususf hallcrr'e, 
faizlerin ne Imdanr.ın primler içi11 
n ne kadarının ihtiyat altçcsi =çin 
tahsis edileceğini tayin ve tesblt e • 
de bilir. 

103 - Birlik Acil ihtiyaç karşısındn 
lktısnt vekaletinin muvafakntın1 
alarak yedek akçesini hatta, on birin 
ci ne bitmeden faizleri bile ist:maJ 
edebilir. Bu takdirde yedcl< akçe i 
tktısnt vekAtctinln gösterece~f ~elde 
tevfi'mn )"eniden tesis olunur. 

104 - Müdürler heyetinin teklifi 
üzerine heyeti umumiye yedek akçeı • 
~ine ba-şka za.m1nr yapılmasına karar 
verebilir. Bu kabil kararlar fütrsat 
veklıletin!n tasv'bine arzolunur. 

105 - lş sahibi teşebbüsün hnş • 
Jadığmı veya bittiğini on beş gün 
zarfında birliğe bildirm~k mecburi -
yetindt>drr. 

Tcşebbiisün başJndrğınrn ihbarı 

mazur görülemiyeceJc surctt ged'\· 
tirilmiş olur&-ı bu mücldet iç1n prim 
iki ıırisiJ olaral• alınır. 

Teşebbüsün nihayet bulduğunun 
ihban mazur göriilcmiyecek surette 
geciktirilmiş olursa knpanmrya te • 
kaddüm eden on günde müessesenin 
verdiği pıim va :ıtisf üzeırinden kn • 
pnnmanın haber almmasına kadar ge 
çen miiddet i~in prim ahnır. 

106 - J ahipleri birliğe. primle
rin tesbiti i~in, "enei hesabiyeyi ta -
kip eden ayın nihn etine k:ıdn:r rner. 
kQr sene urfıncla ·..,.ortadan istifa. 
de eden vasatı işçi nclcclini, bunlann 
tazminata esas tutulan ka1_anrlann1 
Ye f§ln mahiyetini blld!rir bir beynn· 
name Yermek m"cbn"h·tti ır edir. ~ • 
fer aynı mUe •esede rirlk~ 8ııtıfla· 

u arsa neler ya -a ? • 
A - Bunlardan bir kıcmının müsadere 

cdıldiği, nnd:ı ny:rı ayrı dereceler işgal eden 
muhtelif sınıf i5ler yapılıyorsa ıncz• 
ki'ır beyanname matlup malUm:ıtı 
her ısmıf iş için ayrı ayrı olarak flı. 

tiva eder. 
Müess~ e :nevilerine göre bu beyan 

namelerin altışar veya üçer aylık 

olmasrr.n dair esas rnuka't'elen:ırneye 
hükürn konabilir. 

107 - Müdürler heyeti prim he'Sn· 
batma ns olmak i~in müesseseleri 
gösterdikleri tehlil1.elere göre t:ı_ni! 
ve bunların her birine tehlike derece· 
sine göre emsaller tn:J in eder. 

108 - iş sahipleri birlik tarafın • 
dan istenileceI' kaza işleri ,.e umumi 
yet itibariyle 78 n 79 uncu maddele
re tevfikan yap~Jac:ık hesaplar için 
liizımgelen rr.al:Qmatı iki hafta 7.nr • 
fında birliğe gcndcrmck mccburi:rc • 
tindedirlcr. 

109 - Miidürler heyeti tar.minat 
veriJeecklere tnzmin3t miktarmı ve 
bu miktarn csmı olan hcsabatı tahri· 
ren ve nç kça bildirmelidir. 

Miidiirlcr heyeti daimi malul sını· 
frna ~iren i~ilere maluliyetin daimt 
surette hiç fşliyememezliğj mucip ne 
vidcn mi olduğunu. yoksa kısmen !ş· 
liyemcmezlit;"i mucip neviden ise ka· 
bul olunan malUliyet derecesinin ne 
olduğunu sarihan bildirm~lidir. 1'az• 
miııat reeldi de aynı suretle tahriren 
bildirilir. 

110 - lkhsat vekaleti birliğin ıre
rek mali ve gerek fenni ,.e gerek ida· 
rf her t ürHi hususatmı teftiş Ye 

müral~abe eder. 

lktrsat veklıleti lüzum gördüğil 
takdirde Icrn vekilleri Heyeti ka • 
rariyle müdürler heyetini fe..c;ih ve f. 
darcyj eline alabilir. Bu takdirdP. 
iki ay zarfında yeni müdürler heye • 
tinin teşkili için heyeti umumiyeyi 
toplar. 

lll - Her derecedeki resmi ma • 
frnmfar bu knnunun hududu dahilin
deki meseleler hakkında bi rli~in fa. 
lep edeceği m:ı.!Omatı mümkün oldu· 
ğu kadar seri ve tamam olara ver
mlye mecburdarlnr. 

112 - Sigortaların teftiş ve mü -
rnk:ıbesine dair kanun ve bu kanuna 
mlizeyyel kanun hüküm eri iş kaza • 
J:ın sigortasına knbili tatbik değil· 
dir. 

lll. ihbar, Tallkil:at ve Muha.'.;eme 
Usulü: 

113 - lşçiyl ~ahcrnaktan alıkoya
cak her imza iş sahibi ,·eya ,·ekili ta .. 
ra.(ından euma \'C bayram günleri h:ı 
riç olma!• lizere kırk sekiz saat zar 
fınC:a mahaJlin en büyiik miHkiye 
memurluğuna yazıyla bildirilir. 

Gemi sefer halindeyken taif el ere 
anz olan kazn!ann ihbarı kaptan ta
rafı:ldnn geminin ilk uğrağı i~ke -
lede lktrs:ıt vekı\letinin salahiyettar 
memurluğuna, bunun bulunmadı • 
ğı yerlerde, mahallin en büyük nıül 
kiye memurluğuna yapılır. Ecnebi 
sularında bu ihbar Türk konsolos -
luklarına yapılır. 

lhlıarname bir doktor raporuyla 
birlikte verilir '"~ iş sahibinin ismin:, 

len resmi mnl,amlar kazn ihbarr.nme 
sini ve hekim raporunu aldıktan iti 
haren en geç yirmi dört . ant zarfın· 
da bunlnnn birer nüshasını sa1fıhiyct 
tar nulh hiıldmine \'e diğer bir nlis • 
hasını da Eigorta birliğine gönderir • 
lcr. 

llô - Hekim raporuna göre i~~i
nin itam dolayı51yle devamlı ~ cya 
muvakkat bir maHıliyetc uğradığı ve 
y:ı uğrıyacağı ,.e yahut öldüğii veya 

B- Yekdi~crinc )apışık ince \'e cılllı 
iki tabaka ı.:~r,ıttan !T'üteld;ep bulunduğu 

C - Bu Bıın notlardı lıır:ıliçenin rc.s· 
mini hn \'İ ) iız taraf ınc!ııkl alt koşc<le 
çok n:ı::ı:::n dikl\:ıti c:allp si}·ah bir nokta 
ğörulmckte oldu~u, 

D- Arka ıuafrıı r·iligran iıxcrJndc 

ı:; rulen resmin bı~ında nçhin sağ ya· 
nağı hı ikt b:ınknotbrdı bir çizgi ile 
t"hdıt cdılml~ olduğu hlde !ıhtelcrinde 
bu çi:rr;i koyu go'ıtcll bulunduğu 

f. - 1 Nisan 1932 tıdbıne kııd:ır hl· 
öleceği anlaşılıyorı-a sulh Mldmi 
gecikmeksizin aşağıdaki maH'lmntı 
almak üıerc bir tahkikat yapar: puanı· tevkife mrdır olecı~ mı Omatı 

1 _ Jfazanın ... cbebi, mahiyeti vt" Yeıecek zata Brlç't.a Milli Bankası tı· 
J~f ın dt:n on bin (ı en k muk~fı:t ver.leceği 

hangi ahval içinde meydana geldiği, 
• n ıa,11 mıstır 

2 - Kazaya uğııyanlar ve hunl:ı- ---------------• 
nn nerede bulundulrlan, doğduk1arr 

yer ve tarih, 
3 - Yaralann mahiyeti; 
4 - Kazazedenin bu kanuna göre 

hak iddia edecek h:ılefleri n bunla
rın doğdukları yer ve tarih: 

5 - Kauır.ede!erin gündeltk ve 
senelik kazançları. 

Sigort!I. blrlifü bu tah!dlmtn is • 
terse iştirak edebilir. M:ıamnfih bir 
Jiğin iştirak arzusu tshkikntın gedk 
tirilmsine selıcp tutulamaz. 

S:rlh hakimi tahldknt i~in birinci 
f ıkrnd;ı bahscclilc:m hekim raporuna 
bağlı de<PiJdir. 

Tahkiknt masrafları bilahare bir
lilden alınmak üzere hemen hnr.ine • 
den verilir. 

Tnhkikat neticesi tahkikatın hita· 
mındnn itibaren bir halta zarfında 

sigorta birlffine bildirilir. 

117 - lfaznntn vukua geldiği mil • 
cssese devlet, vilayet, belde veya ~m 
me miicssese1erindense (113) ün<'Ü 
maddede hahsolu:ınn ihbar dof;ru • 
dnn doğruya ma(evk makama yapı 
hr. Mafevk makam kaz3 ihhama -
rncsini ,., hekim rnporunu (ll!'i) ind 
maddede yazılr müddet zarfında r.uJh 
hakimine ve sisorta birliğine gön -
derir. 

118 - I{azuede?er nya hukulti 
haleflerlc ı;igorta birliği arasınd:t 

tazminat mcsniline dair çıkan ihtilaf 
lar knz:ının Yuku bulduğu mahal 
sulh mahkemesi tarafmdan rüyet o
lunur. 

E~er kazanın vuku bulduğu ma • 
hal kazazedenin ikametgahının bu· 
lunduğn mahalden başka b!r yerse 
kazazede ikametgalunm lıulunduf.n 

mınt.'tka s 1 Jh hakimince d:ı.va~mm 
rüyet edilmesini ir.!iyebilir. 

İşçiler m:ıh!teme harçlarından mu 
aftır. 

Hakim mah!<emcyl hoş yere işgal 
eden tarafı para ceza.siyle cezalandı
rabllir ve mahkeme masrafını kıs -
men veya tamamen yükJetebilir. 

119 - HAkim irat mikt.annın ta
yininde iradm ne Tnkitten başladığı· 
nı dn tcsbit eder. 

120 - Sulh mahkemelerinin kar:ır 
larr kabiB temyizdir. 

(D"vam edecclc) 

' 

DAVETLER ---Sagar ve d•fsb::!or kongres:J 
Sağır ve dilsizler ecmı~ etındrn: 1 4 932 

cumarte~I ~üniı cemiyetimizin srııcllk 

kongresi yapıbcaktır. HilOrnum •r.:ının 
sut 13 te Şehzadeba~ınd:ı Letafet apart· 
manında cemiyet mcrkcmıde bulunma· 
im ilin olunur. 

Gelmiyenlcr ionr:.dan itir:ız etmch: 
bal.:kını hybetmiş olurlar. 

Matbaamıza gelen escrle.r: 

adro. çı ilı 
Kadronun üçüncü sııyısı dı çıkn. Bu 

uyıdn, il.tıssdi ve içtimat birço~ kly· 
metli yızılıır vardır. Tav.)Jyc ederiz, 

1 Mahkeme ve icra l!anlar1 } 

Mukltadcma beyoğlucda Ka· 
ranfıl solcağındo Hri:;os Tomoı 
ap rtımıınındıa mukim iken ha
len füametgabı meçhul bu'anan 
fzak Lahana efendiye: 

lstınbu\ ikinci icr:ı mcm:ır!uğundın: 

r,,;. Fra !to ve Şürekıü le ~ra
nız.da mevcut olan hu bı eari

dea bakiye bin altı }~ yetm 
bir lirA elli kuru; ile 7 ı 50 fr aok 
60 santim al cnğının teminı bau· 
kında aJacakh nezdinde em:me· 
ten mevcut olup tesviyei deyn 
edilmemc:ıi üzeıine vaki ta'ebe 
mebni icracn bac!!edı!cn muhte
lif tnhviıatm tarihi iJ~ndan itib -
barcn üç gUn zarfında borcunu· 
zu vumediıı:in:z taktirde paraya 
çevrilme muameleı1ine iptidar 

kılınncaS?ı mulumuouı o\mnk •e 
olbaptaki ihbar v~raku nın ma· 
kamına haim bulunmak üzere 
iJinen tcbligi keyfiyet olunur. 

(2701) 

Üskildar bırlnci sulh hukuk mııhh· 
mesinden: 

Millt Müdafaa Vekiiletirıin 

adresini, işinin ncv'ini, kazanın vulrn· -a======::::::::=====-;-
balduV,u yeri, z:ımnnım, mnhiyctini. \ısa haberler 

Çengelköyünde Polis kumser 

muavını Giresonlu St:l~b ltin 
Hns n Tahsin bey zimmetinde 
matlubu o'an altmış bir l.ro yirmi 
dört kuruşun tahsiline dair Üs!:U
dar liulh hukuk mabl:cmcs.ndea 
23 • 1 • 932 tarihinde gıyaben ve· 
rılen karar üzerine berayı tebliğ 
gönderilen temyiz ihbarname ı 

üzerine munı ileyhm bu'unJmn· 
dığı ve ikemetglhı meçhul kal· 
dıP.-ı anlaşılı:nakla ber mucibi ta· 
lt-p ıliinen tebligat icrasına karıır 
verilmiş olduğundnn tarihten iti
baren sckiı: gün zarfmd:ı temyizi 
dava etrncd;ği taktird~ tlÖk m 

nlmn ktsbi katiyyct ebe::::eği 

ilAn olunur. (2703) 

sebebini Ye şahitlerin isim ve adres • 
lerini ihtiva eder. 

ihbarname "'e hekim raporu yuk:ır 
dn bahsedilen makamlara üç nfü'.h:ı 

olarak verilir ve buna mukabil mez
kur makamlar iş 6<'\hibine veya veki 
line bir makbuz ,·erirler. 

lş sahipleri müesseselerinde i ~i
lere anı ol:ın ka7.alnra malısu!> bir 
defter bulundururlar. 

lhban mar.ur görülemiyecek hat:ı 
nefü:csinde is sahibi veya vekili ta· 
rafından geclkliri?irse siP,'otta bir· 
!iği bu yüzden uğradığı zarar ve ıi· 
yanı bunlardan talep edebilir. 

114 - Sigorta birliği kazazedenin 
tedavisini bilfiil üzerine n!ın~ıya im
dar iş sahibi kazazedeye laznnı;clen 

tednviyJ yapmıya ve ihtimamı sar· 
fctmiye mec:l>urdar. Bu hususta iş 
~'lhibinin yapacağı rnrurf masTaf • 
lar birlik tarn!mdan bilahara ödenir. 

Sigorta birliği yukan!ci fıkra hük• 
müne riayet etmiyen iş sahiplerin • 
den, bu yiizden uğrndığı zarar ve Tİ· 
yanı fa.lep edebilir. 

116 - 113 Ün<:Ü maddede baltseJi-

Tortstaı d hllo - \'ald ihbarla: 
Ur.erine bir çok erlerdekl dirhemlerin 
noksan o'du~u ın!Qcılrr.ış. sıkı bir kontrol 
yapılması emreclilmi~tir 

Möpekler U!dUrUloce - So!'I 
günle de ~ehirdc L;öpcklcrin çogaldığı r;ö 
rül ııüş ve sü ıtlc itlif edılmclerl için alA 
kıdariır.ı emir vcrılmistir 

1 Gelen!cr, gidenler 

Dün Yugoı! • vya bandır h 
Kraljıka Muıja vapurile şehrimize 
240 ln2ili:ı seyyahı gelmiştir. Dün 
gruplar h linde ;ebrin muhtelif 
yerlerini geıcn ıeyyabl;ır, bugün 
de gez;ntiye devam edecekler 

ve yarın ayni vapurla limanımır;· 
d"n nyrılacakl rdır. 

§ Şehrim ':r:e geldiğini yazdığı

mız Sorbon darü fünuııu coğraf· 
ya müderri:.ıi M. Do. Mar~onnc 
dün Romnnya vapurile KöGtence 
ye gilmi~ ir. 

1.nanbul Binci icra mcıru ı luğund:n: 

Bir deynirı temıni ıstihısı için 
mahcuz (1899471) numaralı sin· 
ger şapka makinesi Bcvoj-:Und 
Tekke caddesinde 432 numuah 
mağazada satılacal~tır alıcı ol:m
ların 4-4 932 pa:ıartesi günü sn.

at 12 den 14 de k~dar mahn in· 
de mıemuruna mür caatları ilan 
olunur. \2702) 

2- 316, 317. 3Ul. 319. 320. ll21, 
~22. ~23. 324, 325, do~mla olop hı· 
nüz :ı•kcre gitmlyen Jtrli Ye yaban 
efrııdın hemen şubeye müracaatlıri ve 
rıom:ır! ılmcları 

3- Tım "'cya nı~ıf ~deli nakti Ter· 
mi~ o'ınlmn keza ~ilbcye müueutlcri. 

4- Celbe t:ıbi c:frattan ~dıll n"l'tı 
, erecekkrın 4-Nis:m-932 ıktımına l ıı.· 
dar muıacac deri. 

lsta:ıbul Mülha/catından Beyoğlu 
ile Galata Beyninde TahteUJrz 
Dcmi.ryolıı Tiirk Anonim Şir • 
ketinin Talıvilat Hômlllcrine 

ll.1AN 

Tahvilat üzerinde yazılı rnet.kı • 
de.ki (2 inci ve S üncü fı!tralar) fart
lara tevfikan, tedavülde kalan tek -
mil tah\1i1At bedellerinin l teşıinieY· 
,·el 1932 den itibaren ve aşaflda gôs· 
terildi~"İ Yeç!tile tediyecine Mecll!i 
idarece lm:rar verilmiş olduğu Isbuı 
bal mlilhakntınd~n Beyoğln ile G~· 
lnta beyninde tahtc'f.rz demh·y~lu 
Türlt nnonin1 şirketinin tahvilfıt hı:.• 
millerine bildirilir. 

Mezkftr metne tevfikan., ıtıetttıu 
bahis tahvilflt 1 teşrinievvel 193? deıt 
itibaren faiz getir.rnfyecek ve bedel
leri tediye edilm~ için 1 tcşrininvel 
1932 de vadeleri hullıl etmemiş nl ıı 
bütün lrnponlan hılmil olaea'.trr. 
Aksi takdirde, no~n kuponlar be -
deli tediye olunacak rnebJAfdan te-n 
zil edilecektir. 

''ndesi hultU etmiş kuponların lıc 
sene zarlmda münıru ı:amanıı ~bi 
olarak hüküm üz kaldığı bu mü 
betle hatır1ntılır. 

Bundan r.ıaada, tahvitat Mmill • 
ri arzu ederlerrA 1 teşrinievvel ıs.~ 
v:ıdcsini beklemeden l nisan 1932 den 
itibaren tahvillerini tediyeye ib -
rnz edebilrnclerir.e mecli~i idare h • 
rar vcrmitıtlr. Bu fnkdirde, tnhvı1td 
b~deliyle bera·ber. aon .hu~nun te
diy tarihi olun 1 Nisan 1932 den itJ. 
h:ırcn tahviJJerin tediyeye ibrazı Ü· 
niinc kadnr işJ;y«;n faizler dahi lı;en
diJerine tediye olunacaktır. 

Tahvilılt tediye edilmek tir.ere, ~r 
J-etin Bcyoğlunda Tünel :Meydnnmdıt 
Metro hnnmda kılfn merkezi idıırHi· 
ne ve yn G"latnda Osmanlr Banka • 
sınn ve yahut Galatada SelAnik ba.n
n.lu;ınn ibrsı olunmıılrdrr. 

lıtaııbul U mm-t 932 

* • * 
TiJrk Anar.im Efoktrlk Şirketinin 

Tahvilat Hdnı!llcrinc ll&n 
'fnhvilfı.t üzcıinde ynzılı ınetind~

lti (3 Uncü fıkra) şartlara teTf n....,, 
tcdnvlilde lc:ıl:tn tekmil t:ıhril!lt be -
dellcrfnin 1 teşrinievvel 1932 den 1t;. 
b:ırc.n ve nşnğıda g~...erildiğf Yeç.hOe 
tediye ine meclisi idarece karar veril 
miş olduğu Türk anonim elektTik ·r 
ketinin tnhvilat hamillerine bildiri • 
lir. 

Mczk'ar metne ~flkan mevzuu 
bahis tnhvilftt 1 teşrinievvel 1932 den 
itibaren f niz getirmyecck ve bedelle· 
ri tediye edilmek için 1 teşrinie\-vel 

1932 de vadeleri hu~ul etmemiş olan 
bütün kuponları hamil olacaktır. Ak 
si takdirde. noksan kuponlaT bcd~ 
li tediye olunncak meblfığdan tendi 
edilecektir. 

V~d i hulul ehnİŞ kuponların b~~ 
sene zarfında müruru ı:amanıı m!>f 
ol:uak hüküm~i!z kaldığı bu mlh\ase 
bct1e habrlatılrr. 

Ilundan rn:ıada, tahvil:lt Mmme -
ri :ırr.u ederlerse, l le:jrinievvel 1932 
\ndcsini be1dcmeccn 1 nis:ın 1932 
den itibaren tahvi!Jer!'fti tediyeye Ilı • 
raz edebilmelerine Mt>clisi İdare Jrn. 
rar \'errn~tir. Du takdirde, tahTil ·.t 
bndeliyfo hen>l>er, ~on kuponun te • 
diye tarihi olan 1 nisan 1932 den id
ı,~ren t.ah\illcrfn tediyeye ibrazı r.' • 
nüne kadar işliyen faizler dahi kcn 
dil erine tedi) e olunacalrtır. 

Talwilat tediye edilmek iizHe, 
şirketin Beyoğlunda, Tünel Meytla 
n·nda, Metro Hanınd:ı kain Merkezi 
İdaresine ve ya G:ı.latad:ı. Osmanlı 
Dnnl·:ısma ve :J nhut Gnl:ı.fada Sc\d • 
ni', bankM:r.:ı ihrttz olunmalıdır. 

Jstanbul Z9 mart 13! 
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RE,AT ENıs·ıN EsaRı ______ _ 

--K DDD Namına 
8'I Senenin E11 Kudretli, En Gazel Realist Romaıud1r 

itinalı Bir Baskı Ve Şık Bir Kapak İçinde Çıktı 

Basan Ve Neıreden SOhalet Kfltflphllnesl 

._ ________ Flatı 75 Kuruş 

iş anyanlar • • 
ıçın 

Türkçe okumak- yazmak bılen efendıler Şirket. map.ıa n bankı kalemlerin· 
de ife girmek için. 4 nisanı kadar Beyoğlunda, Aıne11kın sefareıbftllesİ 

yanında No. 42 lisan ,.e Ticaret dersanesıne mü aeaat edip ticaret 
derslerin proğramını mecc•nett a!malan ilan oluur. 

Agop Pakraduni 

Kütahya Vilayetinden: 
1 - Kütahya Ziraat aletleri fabrikası i~in TOrkiye dahilinde 

mevcut ve az mlistamel olmak üzere 1100 lira muhammen b~ 
delli bir adet Üniversal Fireze tezglbı ve 2000 lira bedeJli bir 
adet kayışla müteharrik pires ve 70 lira bedelli bir adet e!le 
müteharrik küçük pires ve 200 Hra bedelli bir adet vida teıılnı 
ve 350 lira kıymetinde oksijen kaynak cihan ve 200 lira bedelli 
mi.Jdevv.-r kulak makası ve 272 lira muhammen bedelli Dinamo· 
metre, sağ ve sol pafta ve eğe ve bau ~eliti ve 1000 Jira mu· 
hammen bedeUi bir adet şahmerdan 200 lira muhammen bedelli 
elJe miltebarrik keski tcı.:zA!ıı, 400 lira ll!abammen bedelli 8 
adet çift mcngcneli iÜrgcn maral'goz teıglbı tartnameleri ma· 
cibince ve ayrı ayrı münakasa ka1mclerile 24 Nisan 932 pazar 
glinü saat 15 te ihale- edilmek üıere alenen mftnakauya konul
muıtur. 

- Şartnameleri I~tanbul, Ankar.,, lzm 'r ve Cursa VilAye!· 
leri Z raat Müdürlüklerine gönderilmi~tir. Talip olanlar ocraiti 
mczkür MüdürJCklcrden öğrenebilir er. 

3 - Her makine i~in ayrı ayrı l\e 7,S n"sbetinde depozito 
verilecektir. Tal'plcrin meıkür gün '> e uatte Vıllyet daimi En
cümenine müracaatları il'n olunur. (894) 

A•. mk. !a. Al. komlayonu 111.nları 1 
700 adet mintan Çengel.:öy As. Orta mektebi için 

700 • Yün fanill " " " " • 
'100 " yatak kıhfı Maltepe askeri liıeıi için 
Yukandaki rcabatlcre hizalarında cins Ye mikdarlan yaıı1ı mal

zeme Uç ıartnamede alent münakasa surctile aabn ahnacakbr. 
Münakas:ılan 6· Nisan 932 Çaro1amba rano saat 16 Ja kadar 
Harbiye mektebindeki satıo aJma komisyonunda iua Juhnacakbr. 
Taliplerin şartname ve nüınu:ıelerini g6rmek için komisyoaa mll· 
racatlan ve İftira< içinde muayyen Yakbnde komisyonda baztr 
bı!unmalatı. (247) (1025) 

• • • 
Kı•leli askeri lisesinde mevcut JOO 

kilo sıkletinde 478 battaniye ve Ce
d"kli küçük zabit ihzarf mektebin . 
de mevcut 8 kalem köhne eşya ve sü
r.ı i mektebinde mevcut gübre nıü
ıı; cde suretiyle s:ıhlacakhr. Mil • 
zayedeleri 31 mart 932 perpmbe 

günü s:ıa.t 16 ya kadar Harbiye mck 
tel 'ndeki satm alma komis) onun :la 
k:-a kılınacaktır. Taliplerin mez -

kiı r köhne eşynlan ve sa.iresini gör • 
mck için mahallerine müracantla
n ve iştirak itin de muayyen vaktin-

de knmi,yonda harır bulunmalan. 
(%56) (1%G8) 

• • • 
Askerl mekteplerle huta.neler h3y 

nnatı ihtiyacı için 700M kilo saman 
pazarlıkla aatra almaeaktır. Panr 
lıtı 31 mart 93:! pe~ınhe gtlatl 8&· 

at l& ya kadar Harbiye mekt~lı·. !e-

ki Mtm alma komisyonunda icra edi
lecektir. Talpilerin p.rtnaınMini ~ör 
mek i~ kemisyena 11ttiraea.anan n 
iştirAk içİtl de nkti moatyeninde ka 
zrr bulunmalan. (155) (1~) 

öksürenlere: KATRAN Hakkı Ekrem 

Klrahk k•t - idarehane, muıye· 
n•lıın• veya ilrımet için, iki oda An· 
kara. caddesinde S! ırnmırah eve miırı· 
CHt 

Acele Allllk - Fındıklı dere içi 
O.mın ~'t'Uf yolrufu11da ıs 11' numa 
rıh evler ucuıeı satılıktır. Denize nez3 
retleri nrdrr. ı~ndekllere mtirıcaıt (2666\ 

Tebdllhawa etmek lstlren• 
lere - 8ıh~eh ve dört odı'ı müıtıkıl 
kullanışlı bir yılı lı:irılıtur. Aı zu eden 
ler Beylerbeyinde iskele dnnnda be
destanh H6snü beyin '! numaralı hane 
sıne nıürıcaadan. 

••rr•r memur ıatlroruz -
7.:ıbitına memurlar \"e ailelerine ve aair 
linuelıre yerli mallar sarmak üzere iı 
rihdam edılccc\:tir On lira dipo!ltle 9 14 
ırısındı Saltın hamamında Dlkranyın 
lmunda bir ımmırıya mürıcut l2695J -
Klrahk mobllyell bir oda •r•· 
ıuyDr - Bır Duulfünün talebesi Ahı 
ray, Beyazıt nyı Sultaftlhmet tarırflınn · 
da ve Sıhhf ferıiri hı~ mobilyıli kira· 
lık bir oda arımalaadır. 

~ rtcecıde Büyiı"k lstikl&l otılınde 
Mehmet Sani beye müracaat edilmesi 

ı 3. K. O. Sa. Al.Ko. dan 1 
Konyadaki kıtaat ihtiyacı alan ve 

enelee lllilaakasaya koaalan ve bil~ 
lha.ra ihalesinden zarfı nazar edilen 
Ul.500 kilo an, bu kere yen.iden ka· 
palı ıarf usulü ile mllnakasaya var.:e
dfi111iştir. 38 - Mart - 93% çarpmba 
g1inil saat 15 te fha)e edilecektir. eart 
namesini görmek istiyenleıin her gün 
n taliplerin (1800) lira teminatı mu
ftkkate ve teklif mektuplarile vakti 
muayytn n eaa~ ltonyadald satın 
alma komisyonuna mUracu.tlerl. 

(119) (904) 

• • • 
.Aydmdakj werin ihtiyacı lçift 

4 aylık ekmeli kıtpalı zarf usulile 
ıminakuaya ko1111.upr. thalel kat 
iyesi %1. Ntaaa 932 pazar gönU saat 
15 te .A,.ttmdald alay kararsllımd:ı 
iera editeeıekıttr. §artnameniıı birer 
sureti lstanbalda m. K. O. satln al 
ma kemlsyonanda ft hmirde M. 
M. l>eftizlide .A. 5. S.A. AL. komis • 
ym1lanncla nnhr. Taliplerin yev • 
Mi 11teıktrda Dtale llftatinden evvel 
(11)38) lira !O kanıt teminatı ınun.k
kateleriyle btrlfkte tsllflerfni havi 
zarflannı kcmd~na tevdi etmele
ri fib olunur. (140) (107?) 

• • • 
lstanbal tevama dikim evinde bu -

Juna:n yün, pamuk, iplik. post kırpın· 
trJarfle kaYTŞ kırpmtılan, 30 mart 932 
çara.şntba gllnü !aat 15,Pi ta ale-nf mil· 
zayede tıe eattlacaktıT. Taliplerin mu
anen rtn " saatte nmfgyonda bu • 
lanmuln n prtnaınesinf alm:ık ist!• 
yenlerin iter giln kemi.:!1on3 ve kır • 

Bu senenin en talihli 
Kumbara sahipleri ... 

2500 lira mükif atlı 
932 birinci karası 
1 Nisanda çekiliyor 

Birinci mUkAfat 750 lira 
ikinci mllkAfat 250 ,, 
10klşlye tOOerden ıooo ,, 
10 kişiye 50 erden 500 ,, 

[ Türkiye İş Bankası 1 

Istanfilıl Evkaf müdü
riyetinden 

Kıımeti muhammenesi 
Lira Kurut 
58 34 Tamamı 17 metre ferbiinde bu'unan Ba1'çe-

kapııanda Çelebi oğ'u AlAellın mabaUeaiode 
Y eoicamii ıerif avlusunda eaki 77 yeni 70 N.lu 
l<Argir dükkl oın 112· 6720 hissesi. 

599 17 1 am:ımı 296 metre ter~iinde bulunan Babıali 
civarında Hobyar mahalleıiode Cağaloğlu yoku
yokuıunda Hki 10,10 yeni 29,31,33 No. Jı klgir 
matbaanın 240-1 O hissesi. 

1055 60 Tamamı 152 metre 80 santim terbiinde bulu,aa 
-------------·-:;;=::.;;-;;;;;-;;.;;;-;;..;;;;===;;;.;;==;;;:;.J pmtılan sörmek istiyenlerm de ])ef. Kadırgada mukaddema bostamali elyevm Şeb• 

su•ar be, mahallesinde Kadırrıı hamamı cad• 
desinde atik 32 cedit 40 No. ile murakkam 
dükkln maa aralık bir bap hanenin 1-8 biueai. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahllt hstahklar mutahassıaı 

Cumadan maada her gün öğleden 

sonra saat 2,30 dan 5 e) kad:u lstan

baJda dlnnyolunda 118 numaralı hu

susi kabinesinde dahill h:ıatalıkJ:ın 

muayene ve tedavi eder. Telefon: ls

tanbul (2. 22398) 

SEYRISEFAIN 
Merkez; ı.cutı11 Galatı k6pru ışa B Mt3 
~a be A, ~lrkeci Mlıhilr41ar rade Harı .27'8, 

Trabzon Po.tua 
( KARADENiZ ) 30 Mart 

çarfamba 18 de. 

Mersin posta• 
(INEBOLU) 1 Niıan Cuma 

10 da idare rıhhmından kal

ku. 

Gedikpaşa Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

iki bin adet yerli mataranın kapalı zarfla mftnakaaasa 19 Niaan 
932 sah g6D0 saat onda yapılacaktır. Tatiplerin nllmune Ye .. rt
nameyi g6rmek üıcre her gün ve mDnakaaaya ittirlk i~in teminat 
Ye teklifnameleriJc mezkur ,tındc muayyen saate kadar komiayo· 
numuza mnracaatları. (1244) 

Jandarma Satınalma Komis
yonundan: 

50000 metre yazlık elbiıelik baki kumaflD kapalı zarfla mli
.. kasaa 19 Nisan 9.32 Salı günü aaat on birde yapalacakbr. Ta· 
tiplerin ıartname Ye nümuneyi g6rmek &zere her ,ea •e mftaa· 
kasaya iıtirlk i~in teminatlarile beraber meık6r pnde muayyen 
uate kadar komiıyenuınuza muracaatlan. ( 12o2) 

terdarda dlüm Evine mliracaa.tlan. 
(121) (928) 

• • • 
Beşinci tayın Tq kr~Jadaki elek • 

trik teeisah tamir ettirilecektir. Pa -
ıadıit 2 - 4 • 932 eumartMi rünll 83• 
at H,5 da yapllaeaktir. Ke~fnamesi
•i cil"Mek lıstiyenterin her giin pazıu 
hta iıJtjl'lk etlecslerin vakti muay • 
yeaiınde kemi8yonumuza müraeaatla • 
n. (187) (lM!')) · 

..-VAKiT 
Adr•aı lstınbul Ankarı caddeıı 

V ıkn ,-urda 
Telefon ı Ya1.1 ııten 2.4379 ve 

!.3872 idare ! 4370 
Poet. kutusu : 4&. 
Tel•r11f ı lstanbul \'akıL 

lb:ne ••rtlar1ı 
1 3 fi 1! Aylık 

r>ahnde 1~ 400 750 1400 Koru~ 
Hariçte 800 14~0 270J 
:;m 

Hin tartlarımızı 
- R('smı ffo"u" 
~ınn 10 Kş 12.50 Kş. 
~aıttim !O • 25 

KltDk llln prtlanmız · 
1 ~ " 4 1·10 Defa'ı 

!O 50 fi5 15 100 Kuru, 
A - Abonelerimızin her üç aylı· 

it içe bir defa mec'-=anenıilr 
R - 4 "atın geç'n llln!Ann fazle 
ratın için ~ kurus y,:.mmolunur. 

AKIT Matbaam 
8al\fbf: Me)unet Asım. amumf 

Defriyat mlidörtl: Refik Ahmet 

30 00 Tama mı 7 metre 50 aantim terbiinde boluoaa 
ÇelebioğJu Allettin mahallesiode Y enicamii ıe
rif avluıunda emlri 68 yeni 80 No. b klpir 
dükklnın 3603-36 hissesi. 

245 60 Tamamı 12 metre 28 santim lerbiiade bulunan 
Dayebalon mahallesinde Tığcılar caddesinde 
atik 67 cedit 69 No. h bili baYa kigir dilk· 
klaın liçte bir biaaesi. 

BalAda ıemlıemt, mahalle, sokak ve numaralan yazılı emlak 
satılmak üzere dart hafta mllddetle aıüzayedeye konmuıtur. 
Tlllip olanlar 11- nİHn 932 tarıhioe milsadif pazartesi günü saat 
onbeıte kıymetlerinin yOıde yedi buçuğa nispetinde pey akçe
lerile birlikte latanbul Evkaf Müdüriyeti binasında mahlBllt ka
lemine mlracaatlan. (861) 

J _________ [) __ e_v __ ı_e_t __ [) __ e __ rn __ ı_r_y_o __ ı_ıa __ r_ı __ ı_ı.a __ n __ ıA __ r_ı ________ ı 
Ankara depoıu kömür tahmil ve tabliyesınin kapalı zarfla mü• 

nakaaaıı 14 Nisan 932 perıembe a-nnn aaat 15 te idare merke
zinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara Ye Haydarpaıa yezne!erinde birer liraya satı
makta olan tartnamelerde yazılıdır. (1149) 

Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
17000 ili 20000 çift sarı kunduranın k• palı zarfla müoakasaaı 

19 - Nisan - 932 sala güoli saat on beıte yapılacaktır. Taliplerin 
ı•rtname ve nümuneyi görmek üzere her ııün •e mDnıkasaya 
İflİrlk için teminatlarile beraber mezk6r günün mua17en aaatia-
de komiıyonumuza mtıracaatlan. (1201) 


